
Вашингтон, j— На пресовій 
конференції президент Ай-
зенгавер, запитаний про його 
відношення до пропозиції 
британського прем'єра Він-
стона Черчнла, щоб голови 
Трьох Потуг зустрінулнся на 
розмові, заявив, що він гото-
внй використати кожну наго-
ду для встановлення миру. 
Одначе, говорив він, заки 
прийде до розмов між трьо-
ма провідниками великих дер-
жав, він хотів би бачити до-
каз доброї волі в кожного. 
Дальше він одверто заявив, 
що не. бачить досі нічого та-
кого, що вказувало б на 
справжній знай доброї волі. 
Коли ж його запитали, чи він 
недостачу доброї волі може 
приписати Росії, президент 
сказав, що вів справді мас 
Росію на думці% 

Зрештою, говорив Анзенга-
вер, вія не мав жадного заки-
ду проти пропозиції Черчнла. 
одначе думав, що з уваги на 
складність теперішнього по-
ложеиня, переговори можна 
краще вести через міністер-
ства закордонних справ і че-
рез державний департамент у 
Вашингтоні. Як у минулому, 
так і тепер, президент не вн-
ќлючас охоти зустрінутися з 
іншими головами країн, як-
що, на його думку, були б 
вигляди на якийсь хосен з 

НЕ БАЧИТЬ 
РОЗМОВИ 

ПОТУГ 
того. Особливо, говорив Ай-
зенгавер, він готов Вчинити 
все, одначе повага' Злучених 
Держав вимагав наперед яко-
гось знаку, що буде зробле-
ний постўи. Дальше презн-
дент сказав, що на випадок 
такої зустрічі, він обстоюва-
тиме запевнення, що конфе-
рснція ' випрацюв основний 
плян для світу, але він буде 
вимагати більше певних до-
казів на існування доброї во-
лі ніж він їх бачить досі. 

Коли один репортер завва-
жав, що комуністи в Кореї 
відкинули швидко одну по 
одній пропозиції і коли за-
питався про думку президен-
та в цій справі, Айзевгаяер 
хвилину розважав, а опісля 
сказав, що це вказує, що ко-
муністи мають вже готове рі-
шення й тому відкидають так 
швидко альянтські пропози-
ції. Коли дальше впав запит 
про заяву Клемента Атлі в 
британськім парламенті, що 
деякі американці не бажають 
миру' в Кореї, президент упо-
важнив повторити дослівно 
свою відповідь, що вів не зу-
стрінувся в цій країні з ні-
ким, хто не бажав би миру. 
— Крім цих справ Айзенга-
вер торкнувся ще бюджето-
вої й податкової справ і пові-
домни, що ці справи обгово-
рить в промові крізь радіо у 
вівторок наступного тижня. 

ПРЕЗИДЕНТ НА ПРЕООВІП КОНФЕРЕНЦІЇ 

Президент Дваат Д. Айзенгавер, в товаристві^свого пресс-
вого секретаря Джеймса С. Геіерті, входить до старого бу-
дннку державного департаменту, де він ^^т"в становище 
до останніх політичних подій, зокрема виступів британських 
державних мужів. Коментуючи твердження Клемента Агглі, 
лідера британської ленСурнстської опозиції, про те, що ‚‚деякі 
люди в Амероці не бажають' миру", президент Аязенгавер 
коротко заявив: „Я ие зустрічав нікого в З'єдинених Держа-
вах, хто не бажав би миру". 

„ВШАНОВАНО ВИЧИЩЕНОГО В 1938 
РОЦІ УКРАЇНЦЯ" 

Під.таким заголовком саів- Сталінові з приводу 30-річчя 
робітник „Ню Иорк Таймс-у" жовтневої революції. Полі-
Гаррі Шварц помістив стаѓ- fjp ^ е р в а т о р и думають. 

" ,_І , ЩО цей крок нового совстсь-
тю; в якій повідомляв за мос- к о г о режиму зроблений то-
ковською „Правдою" про те, иу, щоб зискати прихнль-
Що сцвстський уряд нагоро- ність українського народу 

' днв орденом праці „Червоно- після тих усіх „чисток", які 
го Прапору" Григорія Івано- були в. Україні за Хрущова 
вина Петровського за його`, і пізніше. „Правда" повідом-
,.заслуги для дер`жави". Пет-(ляс, що Петровського нагоро-
ровський, старий російський дили з приводу його 75-річчя, 
революціонер і приятель Ле- але це ие вірно, бо це 75-річ-
ніна, займав високі станови- чя припадало в 1952 році 
шд на Україні аж до червня (Петровськнй н а р о д ж ений 
19S8 року, коли його „вичнс- 1877 року!), а нагорода уді-
тнлн", і він зник з овнду по- лева аж тепер, після сперти 
літичного жвття,_ Про нього Сталіна. 'Москва готовнться 
ніхто не згадував, його імеин до нової війни за підбій світу, 
не було між 500 старими і дрібними нагородами стара-
большевнками, які 1947 року сться обдурюватн поневолені 
підписали були чолобитню нею народи. 

Англійці розчаровані становищем Америки до 
пропозицій Черчила 

- Лондон. — Виступ прези- стверджував факт, що деякі 
дента Айзеигавера та загаль- клявзулі в тій конституції не 
ні американські коментарі на дають американському прези 

50,000 АЛЬЯНТСЬКИХ 
вояків „зникло" 
В ЧЕРВОНОМУ ПОЛОНІ 

Протибританський виступ сенатора Мек Карті 
Вашингтон. — У четвер в 

Проти скасування теперішньої системи 
сўђпільного забезпечення 

Вашингтон. — Едвін Вітте, 
професор економіки універси-
тету Вісконсін, заявив, що 
пропонований Торговельною 
Палатою ЗДА_Л-`шн, суспіль-
ного забезікяшидаг,л а само, 
щоб забезпечувати всіх ро-
бітннків на час праці і вн-
плачувати премію самим під-
прнсмством, може ПРИЧИНИТИ' 
ся до повного скасування ста-

( речої пенсії для 'робітника і 
його насліднніов. Вітте внго-
лосив свою промову на зіб-
ранні 60 провідників праці, 
доброчинносте і релігійних 
груп, які брали участь в 
„конференції громадян над 
справою суспільного забезпе-
чення". Він назвав ' плян 
Торговельної Палати як сво-
го роду плян Тавнсенда, що 
його пробували ввести в Ка-
ліфорнії, одначе він пока 

нання. Плян пропонований 
Торговельною Палатою кла-
де відповідальність за старе-
чу пенсію не на уряд, а на 
самі підприємства й робНгнн-
ків. За цим пляном робітни-
кн мали б діставати старечу 
пенсію з $25 місячно після 
скінченого 65 року' життя, 
одначе вони мали б тѓраво до 
теперішніх резервовях фондів 
суспільного забезпечення, що 
виносять 18 більйонів доля-
рів. З цих фондів мали б 
стейтя доплачувати на утри-
мання робітника стільки, скі-
лькн недостав йому на життя. 
Вітте попереджає, що аґіта-
ція за таку систему вже йде 
і вона може наробити багато 
шкоди. При кінці зібрання 
ухвалено резолюцію передати 
погляди коно^еренції до відо-
ма секретарки суспільного за-

заяся неможливим до внко- безпечення, пані Гоббі. 

Президент за признання невідомих нафтових 
багатств федеральному урядові 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер заявив, що він не 
признає стейтам права до 
підводних нафтових багатств, 
положених на мілинах поза 
„історичними" претенсі я м и 
стейтів. Це сказав він під -час 
пресової конференції саме в 
часі, коли сенатська комісія 
внутрішніх справ вирішила 
почати переслухання свідкѓа 
і знавців над законопроектом 
про розвиток газу й нафто-
внх багатств положених під 
водою на мілинах поза істо-
ричвою лінією. Цей обшир 
названо в законопроекті Па-

лати Репрезентантів „Конти-
нентальною Полицею" (кон-
тінентал шелф) і поставлено 
вимогу, щоб право власности 
до таких багатств признати 
усій країні під контролем фе-
деральногс уряду. Поклику-
вання на „історичні права 
стейтів" не Легке до вирішен-
ня тому, що тільки стейти 
Флорида, Луїзіяна й Тексас 
мають історичні прехенсії до 
підводних. обширів до віддалі 
десять з половиною милі в 
Мехіканськім заливі, а інші 
претенсії не переходять поза 
Нттпяль 3 миль від берегів. 

Сенаті відбулася одна з най-
гарячішнх суперечок, що її 
викликав гострий виступ гру-
пи республіканських сенато-
рів із середнього заходу на 
чолі з сенатором МекКарті. 
Виступ сенаторів був пов'яза-
ний з нашумілою заявою про-
відннка британської опозиції 
Атлі, що знов така внклнка-
на була поставою теперішньо-
го провідника бритійськоі по-
літнки, Черчила. У дромовЦ 
еев. МекКа-рті назва`з Атлі 
„товаришем Атлі" й закину`в 
йому однодумність з бувшим 
секретарем стану Дія Ачесо-
ном, щодо уступливости Ті по-
розуміння „із зрадою".- Одно-
чвсно промовець заатаќувап' 
бувшого президента Трумана, 

який, за думкою промовця, 
наказавши Сьомій Фльоті 
зневтралізуватн Формозу при 
початку війни в Кореї, тим 
самим обмежив діяльність ки-
тайських націоналістів. Тепе-
рішні заяви брятійськях про-
відників збігаються з такти-
кою попереднього амернкан-
ського уряду і с на користь 
китайським комуністам. Але 
ЗДА мають досить сили, щоб 
діяти самостійно і виграти 
боротьбу. Промову сенатора 
зустріли гарячі оплески його 
прихильників і не менш га-
р'ячі' протести противників, 
особливо з-поміж демократів. 
Суперечка стала загальною 
і в ній взяли участь багато 
осіб, що не мали нічого спіль-
ного з закордонною політи-
кою. . 

Тему пропозицій британського 
прем'єра Вінстона Черчнла 
щодо зустрічі голов велико-
держав викликали велике 
розчарування в столиці Ан-
глії та були „відром холод-
иої води" на ентузіязм, що 
‚його викликав виступ Чер-
чила в деяких ко'лах.`З чис-
ленннх британських комента-' 
рів на виступ Черчила мож-
ва вносити, що англійці не 
'так радуються самою пропо-
аицією зустрічі, як радше об-
ставнною, що ця пропозиція 
була „типово британська", — 
себто не йшла по лівії аме-
риканської політики. На аме-
рнканську критику брнтансь-
кого становища вважав за 
відповідне зареаґувати теж 
Ќлемент Атлі, провідник 
лейбуристської опознціҐ, від-
попідаючн в окремій заяві го-

Оійвно на критичні завваги на 
ного адресу з боку сенатора 
МекКарті. Атлі твердить, що 
він не виступав ані проти А-
мернки, ані проти американ-
ської Конституції, а тільки 

Генрі Форд очолить „Американський Фонд 
Спадщини" 

Ню Иорк. — Презеса ши-, 
роко - знаної „Форд Моторі 
Компані", Генрі Форда 2-гого 
вибрано керізннком ради „А-1 

мериканського Фонду Спад-' 
щини", що переймав цього 
року ведення п р о г р а м и 
„Хрестового походу' за мир". 
Отож „Хрестовий похід за 
мир" припиняє своє самостій-
не існування, проте затримує! 
внутрішню незалежність, як j 
у завданнях, так і у никонан-
ні цих завдань. Зокрема 
„Хрестовий похід" організу-
вав і фінансував національ-
нин комітет Вільної Европи 
та комітет Вільної Азії, які 

низкою радіовнсилань пере-
силають вістки поза залізну 
заслону. У зв'язку з призна-
ченням нозого презеса і змі-
нами в побудові фонду, nrfc-
гждент Айзенгавер надіслав 
Г. Фордові листа, в якому вн-
ЯВ.ПЯЄ своє зацікавлення ци-
ми справами, як один з за-
сновників згаданих рухів. 
..Хрестовий похіД" займає 
поважне місце.в діях вільно-
го СВІТІ' у поборюванні кому-
рістнчного иапасництва, я 
про його активність говорять 
постійно зростаючі видатки, 
що в минулому бюджетному 
році досяглн 4,000.000 доля-
рів. 

Обмеження руху спричиняє артретизм 

ЮНІЯ ЗАБОРОНЯЄ СИСТЕМУ 
„ФОРМУВАННЯ" ПРИ 
НАЙМАННІ ДО ПРАЦІ 

Балтімор, Мд. — Двадця 
ти-членна виконна р а д а 
Міжнародньої Юнії Прибе-
режннх Робітників, прина-
лежяої до Американської Фе-
дерації Праці, відкинула го-
лосування свого нюйорксько-
го відділу, під час якого біль-
шість членів заявилася за 
втримання „системи (рорму-
ванвя" (шейп-оп) при най-
манні до праці робітників у 
причалах. Як причину такого 
становища виконна рада по-
дала, що система поклику-
вання робітників з npHnaflKO-' 
во зібраної щоденної ` юрби, 
підтримує впливи 'керівників 
підпільного злочину, даючи 
їм нагоду настановляти до 
праці ноторіішдх порушників 

законів, колишніх арештан-
тів, хабарників і загалом еле-
ментів, що роблять нюйорк-
ські причали пристановищем 
всякого роду простудників. 
Якщо б нюйоркськнй відділ 
не послухав вирішення вв-
конної ради юнії, він буде 
прогнаний з юнії. Доручен-
ня, вислане виконною радою 
юнії підтримує виконна рада 
А м е р я к а н ської Федерації 
Праці. Голова юнії докових 
робітників Джозеф П. Райен, 
проголосив це рішення на 
зібранні членів у Ню Иорку, 
одначе зібрання ще не внрі-
шило, чи приймав вирішення 
ви конвої ради. Над цим має 
наперед застановивитя місце-
ва рада. 

Лос Анджелес. ІСаліфорнш. 
— Обмеження свободи рухів 
може стати причиною старе-
чих недуг, відомих загально 
під іменем „артрантіс". як це 
виявляє д-р Делберт Е. Віл-
кокс і д-р Джозеф К. Соло-
мон з Медичної Школи уні-
верситету Коліфорнія. Ці псн-
хіятри прийшли до свого ви-
сновку після студії 26 ветеря-
нів другої світової ВІЙНИ, які 
хворіють на цю'недугу. Ліка-
рі порівнювали тих пацієнтів 
з таким самим' числом пацісн-
тів-ветераяівг що терпіли від 
грудних недуг, Щоб відкрити 

якийсь загальний напрямок в 
людині, прикмети її характе-
nv, або чуттєвість. „Під час 
того можна було просліджу-
: .ти яртрстичні випадки се-

` -і ст'`іііяльннх груп ветера-
нів. які вживали руху'в від-
повідннх місцях, як способу 
пристосування в житті", твер-
днли згадані лікарі на зіб-
панні Американського Това-
рнства Пснхіятрів. Виявилось, 
що примусовий безрух, особ-
ливо окремих органів тіла, 
чого зќмагають військові по-
треби й дисципліна, часто 
спричиняють недугу артре-
тизму. 

Заклик молитися за уряд, щоб „не робив 
стільки помилок" 

Бруклин. -— Парох ќато- високі урядові становища, не-
лицької церкви Святого Імени.і рвз даються опанувати різ-
при Проспект Авеню, запові- н и м пристрастям, як: бажан-

. . ж ню гроша, сили, могутности 
даючи різні богосл%'ження . я : . 
М""^іа F ' J t " uw.^л-VJ j робЛЯТЬ ПОМИЛКИ, ЯКІ НЯВІТЬ 
після проповіді на Службі j и а л а дитина ^оже добачити. 
Божій з нагоди Свята Хрис- !Тому нам треба молитися, 
тового Вознесення. пригадав і щоб Господь поміг їм спов-
теж, що від п'ятниці почи-1 няти їхні обов'язки по їх най-
нається „новена", тобто де-1 кращому розумінню і стри-
в'ятиденва молитва за успіх j мулати їх хоч від деяких по-
праці американського уряду, j миўтоќ, які вони роблять". — 
Опісля додав ще таке вияс- і Новена буде йти кожного ве-
неаня; Люди, що займають j чера аж до Зслешіх Свят, 

...— -- і- . ` -

девтові таких поавовластей, 
як їх мав британський прем'-
ср. Відповідаючи на закид 
сен. МекКарті, що він колись 
сам комуністичним привітом 
салютував комуністичні вій-
ська в Еспанії, Атлі твердив, 
що це не був комуністичний 
привіт, тільки анти-фашнст-
ський, що ті війська не були 
комуністичні, тільки мали, в 
своєму складі „лібералів" з 
усього світу, та що республі-
канськнй уряд Еспанії теж не 
був комуністичний, тільки — 
анти-фашнстськви І він, Атлі, 
своїм становищем в тій справі 
тільки попередив факт, що в 
другій світовій війні всі кра-
їнн, включно з Америкою й 
Совстським Союзом, воювали 
лроти фашизму. Атлі твер-
див, що він і лейбуристська 
партія, „завзято виступали 
дрохя комуністичної партії в 
цій країні ще заки вона була 
сформована — ще надовго 
перед тям, заки можна було 
почути щонсбудь про сенато-
ра МекКарті." 

Італійський прем'єр умовно підтримує 
пропозицію Черчила 

Рим. — Італійський ярем' 
єр Альчіде де Гаспері під-
трнмав вчора пропозицію бри-
-ганського прем'єра Вінстона 
Черчила щодо зустрічі й роз-
мов голів великодержав, але 
рівночасно вндвигнув переду-
мову, щоб Москва раніше ді-

Гаспері зараховує головно 
припинення „стріляної вій-
ни" там, де вона ще ведеться, 
отже в Кореї та Індо-Китаю, й 
заключевня мирових догово-
рів, зокрема з Австрією. Свої 
думки й застереження внсло-
вив прем'єр де Гаспері в про-

лами доказала свою добру мові під час свосї виборчої 
волю. До таких передумов де кампанії. 

Аденауер сподіється змін в Совєтському 
Союзі 

Лондон. — Західно-німець-
кий канцлер д-р Конрад Аде-
науер, перебуваючи ^ т як 
гість англійського уряду, ви-
словив вчора надію, що вже 
недалеко той день, коли Со-
встськнй Союз переконаєть-
ся, що його політика „не да-
ла жадної корнети Росії" та 
що її добробут і безпеку мож-
на ліпше досягнути „політн-
кою справедливого достосу-
вання". Недавній виступ 
Черчила в справі зустрічі го-
лов великодержав назвав А-

денауер .‚великою промовою" 
та заявив, що в Цій справі він 
погоджується з Черчилем і 
президентом Айзевгавером.— 
Він вважає, що в останньому 
були ..оптимістичні докази" 
на те, що Советський Союз 
може ‚‚переставвтись" з „хо-
лодноі війни" на політику — 
‚.ліпшого життя" для свого 
власного населення. При цьо-
му Аденауер перестерігав, — 
щоб не легковажити теж і тої 
загрози, яка ж;е ще існує для 
вільного світу з боку Совет-
ського Союзу. 

Помер Соломон Голдман, провідник сіоністів 
Шікаґо. — Рабін Соломон `від 1938 до 1940 року він по-

Голдман, духовий провідник дорожував по світі, щоб здо-
Анше Синагоги впродовж ос-і бути прихильність для неза-
танніх 29 років і колишній І лежної Палестини. Він був 
президент сіоністичної органі- особистим приятелем відомо-
зації Америки, помер у шпи-Іго члена Верховного Суду 
талі у віці 59 років життя. ЇЗДА д-ра Луї Врандайса з 
Хоч д-р Ґолдман писав ба- часів президента ‡ Вілсона і 
ѓато книжок на релігійні те-(написав книжку під заѓ. „Ви-
ми і мав кілька почесних 
наукових ступнів, він був 
найбільше відомий з своєї 
боротьби за незалежну Па-
лестину, як жидівську бать-
ківщину. Як презес Сіоніс-
тичної Організації - Америки 

словн Судді Брандайса" 
Він був теж відомий з своїх 
дебат на релігійні теми з за-
гально відомвм колись адво-
катом. прихильником атеїс-
тичного світогляду, Кларен-
сом Дарров. 

Арґентіна обмежує діяльність чужинних 
пресових агенцій 

Буенос Айрес. — У арЃен- j створити окрему комісію із 
тінській палаті депутатів І дев'ятьох сенаторів і шістьох 
схвалено контролювати ді- депутатів, щоб наглядати „за 
яльність чужинних пресових діяльністю чужинних пресо-
агенцій. З внеском про це ви- j аих представництв, які мо-
ступив' провідник пероністич- і ж ^ ь порушувати мир, гід-' 
ного об'єднання в палаті, А. ність і конституційний поря-
Аскдія, що запропонував І док аргентшськоі ваціі". 

Токіо. — Представники Об'-
вднаних Націй на перегово-
рах в Панмунджом в справі 
перемир'я в Кореї обвннува-
чувалн вчора комуністів, що 
вони скрнвають понад 50,000 
альянтських переважно ко-
рейських вояків, взятих в по-
лон. Обвинувачення видвиг-
нув голова альянтської деле-
гації ген. Вільям Гаррісон пі-
слл того, як комуністи відкн-
нули альянтську пропозицію, 
щоб нейтральна комісія, яка 
мала б перебрати контролю 'й 
опіку над полоненими після 
підписання перемир'я, могла 
сама вирішити долю тих по-
лоиених, які відмовляються 
від репатріяції. Комуністи до-
магаються, щоб доля таких 
полонених була вирішена на 
політичній конференції, що 
мала б відбутися після пере-
мнр'я. Відповідаючи комуніс-
там та покликуючнсь на свід-
чення багатьох хворих і по-
ранеянх альянтських полоне-
ннх, які були звільнені по-
переднього місяця в порядку 
виміни, ген. Гаррісон запиту-
вав червоних: „Які заходи 
задумўе поробити ваша сто-
рона, щоб привернути право 
репатріяції 50,000 пропавшим 
полоненим? А що буде з —' 
„розбудженими патріотами", 
що служать тепер у ваших 
збройних силах? Що з поло-

що з полоненими, висланими 
до „перевнховннх таборів" в 
Манджурії? Чи ці полонені 
будуть вільні, щоб вернутись 
на вашу сторону після підпн-
сання перемир'я? Ген. Гар-
рісон не подавав подробиць, 
а тільки ствердив, що існують 
докази на те, що комуністи 
скрнвають 50.000 альявтсь-
ких полонених та незаконно 
й жорстоко викорнстовують 
їх. Альянти вже віддавна ма-
ють потверджені тепер знову 
докази на те, що комуністи 
перевезли десятки тисяч по-
лоненнх південних корейців 
до Манджурії, там „перевихо--
вують" їх на комуністів і о-
після включають в свої вій-
ськові частини до боротьби 
проти альянтів. Тнмчасом са-
мі переговори опинились 
знову на „мертвій точці" й 
жадна зі сторін не спішиться 
з новими пропозиціями: Нав-
паки, комуністи й альянти 
дають до зрозуміння, що во-
ни вже сказали своє „остаи-
нє слово" та ве думають йти 
на дальші компроміси. Тнм-
часои представник південно-
корейського уряду попередив, 
що південно-корейські зброй-
ні сили готові продовжувати 
боротьбу за звільнення й об'-
єднання країни, якщо б аль-
янти в своїх умовах про пе-
ремир'я знехтували цим ос-

неннми, висланими до „миро-1 новини домаганням корсйсь-
внх таборів" в Манджурії? АІ кого народу. 

============================ і 

Єгипет забороняє торгувати ^ англійцями 
Каіро. — Єгипетський уряд 

заборонив торгувати з англій-
ськнка військами в Єгипті. 
Англійська залога сісладас-
ться з 80,000 військ, які те-
пер мусять спроваджувати 
харчі, алькогольні напиткн, 
будівельний матері ял та всі 
інші товарні Подібна заборо-
на торгівлі існувала вже в 
жовтні 1951 року, коли єгн-
петський уряд уневажннв був 
договір з Англією про побут 
англійських військ в зоні Су-
езького каналу. Тоді приЙ-
шло було до заворушень, в 
яких згинули 189 єгиптян і 

34 англійці. Побоюються, щц 
й тепер можуть повторитися 
бої, бо англійці вже скріпили 
двої. сили трі^ма. ннщнльдаг-
кйии, які прибули до Порт 
Саід. Інші англійські війська 
прибули з острова Кипру. В 
навечер'я ісламського свята 
Рамадану єгипетське військо 
стріляло сальвами, а англій-
ці твердять, що єгиптяни об-
стрілювалн їхню водну стан-
цію, і собі почали, стріляти, 
поранивши деяких ^ єгиптян. 
Англійці знищили два мости, 
що були на каналі, який лс-
жнть між Каіром і Світвотер 
каналом. 

Тіто здобув прихильність македонців 
Скопле, Югославія. — Пре 

зидент Тіто своєю господар-
ською політикою здобув сим-
патію македонців та відтяг-
нув їх від агітації комінфор-
му, який з Болгарії радієвими 
промовами та розкидуванимя 
летючками підбурював маќс-
донців проти Тіта, внкористо-
вуючи ту обставину, що мо-
вою македонці ближчі до 
болгарів. Тіто побудував ве-
лвкі фабрики в Македонії, 
завів електрифікацію та зор-
ганізував управу в цій про-
вінції з самих македонців, бо 
на 22 вищих урядників аж 20 
осіб це македонці. Македонія 

тас від центрального уряду 
28% державних видатків. 
Перед другою світовою вій-
ною сербський уряд вів у Ма-
кедонії денаціоналізаційќў 
політику і старався сербщитн 
македонське населення. Уряд 
Тіта наводнив 4,000 гектарів 
землі, що дуже корисне для 
сіль, господарки місцевого 
населення. Скасування прн-
иусового належання до кол-
госпів також пискало прн-
хнльність місцевого населен-
ня для режиму Тіта. Македо-
вія важна з стратегічного 
становища, бо вона відділяє 
комуністичну Альбанію від 

дав 9% всіх податків, а діс- комуністичної Болгарії. 

ЮГОСЛАВІЯ ДОГОВОРИЛАСЬ 
З РУМУНІЄЮ В СПРАВІ 

ДУНАЮ 
Београд. — Тут офіціяль-

но повідомлено, що уряди 
Югославії й Румунії дійшли 
до порозуміння щодо адмі-
ністрації т. зв. Залізних Воріт 
ріки Дунаю, де сходяться 
кордони обидвох країн. ЗалІз-
ні ворота — це те місце, де 
Дунай перепливає небезпеч-
ннм для річкоплавства кори-
том між Карпатами по ру-
мунському боці й Балкансь-
кими горами по боці Югосла-
вії. Кораблі перепливають в 
тому місці т. зв. Сіпським ка-
налом, контроля якого є по 
югославському боці. Тепері-
шнс договорення є першим 
порозумінням Югославії з од-
ним з П комуністичних союз-
ників після зірванвя Югосла-
вії з Москвою та керованим 
нею Комінформом в 1948 р. 
Переговори відбувалися на-
переміну в румунському при-
кордовлому містечку Орсова 

та в місті Текія по югослав-
ському боці й тривали май-
же цілий місяць. На` підставі 
порозуміння, управління За-
лізннх Воріт складатиметься 
по рівній частині з югославсь-
ких і румунських урядників 
та робітників, які працювати-
муть на своїх територіях, а 
югославська й румунська мо-
ви визнані за урядові моші. 
Конференцію в цій справі за-
пропонувала Югославія. В 
дипломатичних колах нама-
гаються відгадати дальше 
акачення й вплив теперіш-
нього порозу'міння між Юго-
славісю та одним із совстсь-
ких сателітів, добачуючи в 
цьому можливість закінчення 
совстської господарської бльо-
кади проти Югославії. Недав-
но почались теж переговори 
між Австрією н Мадярщиною 
в справі відкриття річкоплав-
ства по Дунаю між Будапеш-
том і Австрією. 

V 
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зядентн З'сднненнх Держав Адам Гнідь 
в}д часу другої світової війни. 
Ця група компетентна давати 
військові поради в світовій 
перспективі та успішно ко-
мандувати збройними силами 

В половині цього тижня ніх змінах цілком протнлеж-'ва випадок вибуху ново! ве-
президент Айзенгавер пере-'ну тенденцію, а саме HaMa-jjuJKoi війни" — ппше в за-
вів і проголосив основні змі- гання створити сильну „вій- ключенні своїх міркувань на 
нн на постах головних ко- ськову кліку", на лад колнш-Іцю тему.Дейвід Лоренс в Ге-
маидувачів а м є р н камських ніх пруських генеральних 'ралд Трнбюн. Нові шефи 
збройних сил та призначив ‚штабів, які мали рішдлмшй ‚штабів „є визнані за найкра-
нового головного командува-; вплив і_ на оолітиќў країни. Цці уми, які стоять до розпо-
ча для збройних сил Щвніч-ІЩе;-інші добачують в тих$ядження не обсаджені ними 
но-Атлантінського союзу. Но-; змінах перемогу „малої групиЃ позиції, й їхній вибір зустрі 
внх комендантів, які перебе- Тефта", яка домагалась тих 
руть свої пости щойно впро-(зиін на тій підставі, що в до-
довж найближчих місяців, теперішньому генеральному 
вважається за найкращих; штабі „покутували" ще кон-
стратегів і спеціялістів віцепції політики Рузвелта ft 
своїх ділянках. jTpyMaHa. Але в усіх тих, част 

Головство об'сднаннх ше- то суперечних коментарях; 
фів штабу перебере від гей. залежно з якого боку вони 

З а оголошення редакція не відповідав і не зобв'язуеться 
повертати незамовлеяі матеріялн. 

Адреса: "SVOBODA", Р. О. Box 346, JERSEY CITV З, N. J. 
і м 

НЕБЕЗПЕКА ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
„Ізоляція" та ‚‚ізоляціоністи" — це ті два слова, які 

добре вбилися в пам'яті американського народу. Тому важко 
знайти сьогодні в Америці таку людину, щоб не знала, що 
вони означають і проти кого вони звернені. Навіть в остан-
ніх президентських виборах чута було відгомін тих слів, 
зокрема тоді, коли була мова про сенатора Тефта, що, мов-
ляв, на випадок перемоги республіканців, матиме перший 
голос також і в справах закордонної політики ЗДА. Та ви-

Омара Вредлі теперішній ко- походять, не зустрічається 

нуто загальним вдоволенням" 
— твердить Ню Иорк Тайме 
в редакційному коментарі. 

З таких і подібних твер-
джень можна зробити внсно-
вок, що не зважаючи на всі 
здогади й коментарі щодо 
тла та всіляких Інших мірку 
ваиь на тему переведених 
змін, загальна опінія країни мандант американської фльо- жадних критичних завважень 

ти на Пацнфіку, адмірал Ар- чи застережень щодо особис-
тур В. Радфорд, що мас заітих військових вартостей но- прийняла В 

РЕКЛЯМД Й ПРЕСА 
ш. 

Бюлетень Дослідчого Бю-
Консументів . (Customer's 

собою довгу військову кар'е 
ру, зв'язану у великій мірі з 
морською авіяцісю. Шефом 
штабу армії буде ген. Метью 
Риджвей, теперішній коман-
дант альянтськнх збройних 
сил в Европі та попередній 
головний командант альянт-
ських збройних сил на Дале-
кому Сході, що мас за собою 
величезний військовий і восн-
ний досвід майже в усіх час-

та скріпленими надіями не 
тільки щодо безпеки самої 
Америки, але й її ролі в обо-

бальним досвідом — далеко ронних заходах вільного 
ліпша група ніж її мали пре-'світу. 

вих шефів. „Це с група все-
бічно здібних людей з ґльо-! ' 

ТРАГЕДІЯ ІНДО-КИТАЮ 
Забута восьмилітня війна в 

Індо-Кнтаї, перекинувшись на 
бори минули і ніхто про ізоляцію не зѓадўе. Навпаки, давні тинах світу, зокрема в Ев- ' королівство Ляос, вступила в 
‚‚ізоляціоністи", що тепер при владі, самі пригадують Аме- 'ропі. Адмірал Роберт Б. Кар-^нову фазу. З забутої вона 
раці конечну потребу бути в найтіснішому зв'язку з іншими ні( теперішній командант раптом перетворилася в дуже! 
вільними націями, щоб спільними силами організувати обо-
рону перед совстською агресією. 

Але з цього не виходить, щоб в цій країні не було вза-

американської фльоти на Се- відому, лягла складним тя-

не лише китайського народу, 
але і всіх народів Азії, поне-
воленнх імперіалістами. В ре-
зультаті перемоги китайської 
демократії національяо-внз-
вольний рух в колоніальних 
і залежних країнах піднявся 
на новий, вищий ступінь". 

Для здійснення своїх за-
гарбницьких плянів Москва 

редземному морі та ќоман- гарем на великі держави, які 
дант альянтськнх збройних опікуються світовим спокоєм 

галі нікого, що не думав би категоріями старих ізоляціоністів, 'сил на піаденно-европейсько- і які через втрату впливів на 
Такі особи є, але вони не мають грунту для своєї діяльностн. му просторі, мас перебрати азійських просторах вбача-
Бодай так було останніми роками. Зате не можна про це так командування воснно-морсь- ють загрозу для себе. Події!в Індо-Кнтаї натрапила на 
певно говорити в цей мент, коли всі ми під враженням тих ких операцій, а ген. Твінінґ в ІндО-Китаї можуть бути сприятливий для себе грунт: 
промов, що їх виголосили в британськім парламенті два брн- ‚попереднього тижня був на-'добрим показником, чому за- національно - визвольну бо-, 

йменований шефом штабу хідні демократії програють не ротьбу народів проти ф р а н - і н е в д о в о ^ е н Ш , такНМ СИІДОД` я к " 1 0 0 % в о в н а ' з а винятком; ч у д о " і т. д. низької якости 
авіяції на місце ген. ГойтаС , т ш ш а б с н е п е в н н и - ш о В І И — — " — — " " - — ' - м - ^ і - " - . -

-
у-1 випадку вони безвартісні. 

в а н н Г з а 10 центів за бро- Далі, ми пови 
іпурку (адреса: Department нѓі 
of Agriculture, Washington 25,( Ра 
D. С.) покупець дістане прав-j Research BuUetin). Цей ^ 
диві інформації про харчеві звичайно ^ ^ ^ } J H H 
продук^ . Маємо, наприклад, журнал появляється кожного 
Х ^ у к а и и брошурку S h ^ j f e 4 S f f l 3 t e ! 
ї я с и і вироби, яка подає всі ло. (адреса: Cnctomers Re-
ґатунки м'аса, пояснює їх, по- search, Washington.N. Jersey) 
дає державні приписи, що ре- і містить масу інформацін 
ѓўлють виробництвом і роз-іпро всякі продукти, що пере-
поділом м'ясних продуктів івіряються Бюром. Тут кожно-
і т. д. Крім цього, Деларта- го місяця старанно досліджу-
мент вже від кількох років їсться все, що може цікавити 
заохочує фабрикантів харче-1 евентуального _ покупця, від 
вих продуктів в бляшанках, І автомашин до зубної пасти, 
щоби вони подавали, всі ін- 'Додатково, цей журнал пуб-
форнації, потрібні для розу-'лікує інформації інших аґен-
міннл даного консервованого цій, урядових'і професійних, 
продукту. Більшість фабри-, Напри ќлад, число за квітень 
кантів співпрацюють з Де-`ц. р. повідомляє, що ціни ва 
партаментом Сільського Гос- автомашини цього року та-

стан- ќі високі, що фірми прннево-
гово- лені давати опуст $200—300 

рить про ґатунок, його вагу на нових машинах, щоб зла-
нетто, всі складники та чис- мати опір покупців. Журнал 
ло порцій. Є доброю засадою також повідомляє, за Дентис-
купувати саме такі продукти тнчною Радою по Терапевтн-
в бляшанках, де не треба ці, що ми повинні „скептич-
вгадувати якости, чи інших но" глядіти на оголошення 
ціх продуктів. І зубних паст, бо правильне 

Одяг: Тут тяжко подати вживання зубної щітки да-
якісь критерії, бо вибір одягу Ідеко важніше, ніж якаиебудь 
дуже індивідуальна справа; паста. Ми не можемо очіку-
якість одежі с часто зобумов- ваТц нічого від зубних ласт 
лена її призначенням та на- Иа американському ринку, 

компетентними в швм фінансовим станом, крім помочі в усуванні реш-
галузях науки чи тех- Все ж, купуючи одяг, ми по- Ток поживи з трудних, недо-

Ствердивши, що и а амерн-
канському ринку є чзелика 
кількість безвартісних про-
дуктів, вироблених згідно з 
теорією, що все найдеться ве-
лвке число легковірних лю-
дей, які повірять в їхні сеяса-
ційно представлені „незвн-
чанні" властивості й дадуть 
можливість нечесним фабри-
хантам заробити добрі гроші, 
поки широкий загал пізнає 
правдиву суть цих товарів, 
недосвідчений консумент за-
шітас себе: які критерії вжн-
вати при закупі товарів що-
денного вжитку, 'як уникнути 
шкоди й непотрібної витрати 
грошей? 

Загально, доброю засадою 
при закупі нових, незнаних і 
сенсаційно рекламованих то-
варів є вимога від продавця 
дати докази ва поперся твер- Іподарства, створивши 
джень фабриканта. Покупець, 'дартну наліпку, яка 
сумніваючись в правдивості 
реклями, повинен сказати, 
що Він не зацікавлений, хіба, 
що йому докажуть, що всі 
твердження про специфічні 
властивості даного продукту 
є правдиві. Якщо йому пока-
жуть свідчення наукових до-
слідів над продуктом, тоді це 
мусить бути детальний звіт, 
підписаний інженерами, фізн-
камн чи хеміками, вншколе-
ними й 
своїх 
нології. Такий аніт мусить а н Я н і добре розглянутись, іступннх місць. На підставі 
потверджувати с п е ц и ф і ч н і порівнюючи ціни', а купуючи ^дослідів журнал інформує, 
властивості продукту, а^ не добре читати нашивки з і н - ' щ о один порошок до прання 
тільки заперечувати йоі`о формаціями про одяг. На- j (detergent), який фабриканти 
шкідливість. Якщо покупець приклад, жакет, означений'постійно описують як „сиве 

танські прем'єри: теперішній консервативний Винстои Чер-
чил, та бувший, соціалістичний Ќлемент Атлі. 

„Ню Иорк Гералд Тріб'юн" пише про враження, яке 
викликала в Вашингтоні критика Атлі, таке: „Ќлемент Атлі, 
провідник Британської соціалістичної партії, причинився 
більше своєю одною промовою в британськім парламенті до 
відродження ізоляціонізму в Америці, ніж будь-який амери-
канськнй промовець за останні три .десятиліття". Знов мирова 
оферта Черчила, пише часопис, означає допущення чєрво-
ного Китаю до Об'єднаних Націй, себто дає ще нагороду 

лише холодну, але н гарячу 
Вандеиберга. Ген. Риджвея війну. 
на пості головного командаќ-1 Те, що діється в Індо-Кнтаї 
та альянтськнх збройних сил не є ізольованим, місцевим 
в ЕІвропі заступить його до- епізодом. Воно є частиною 
теперішній шеф штабу ген. детально опрацьованих за-
Алфред Грунтер. гарбннцьких плянів Москви, 

Зміни ва головних постах з якими вона ніколи не хоаа-
амернканського командував- лася. Згідно з стратегічними 

агресорові за 134,000 вбитих і ранених американських вояків ня відбуваються періодично, планами Москви Азія є еко-
в Кореї. Таї`' ставлення справи, читаємо далі, може довести але теперішні зміни своїм помічною базою Европи. То-' 
до цього, що' американському народові доведеться рішати, 
чи йому далі залишатись в О. Н. Тоді теж „ізоляціонісгнчна 
доктрина з 1920 року стане логічною для багатьох, голосую-
чих, що почнуть говорити, чи не пора відкликати таксоќ всі 
американські війська з Европи". Хоч Атлі сумнівається, хто 
править в Америці — сенатор МекКарті, чи президент Айзен-
гавер — часопис підкресляе, що „править американський 
Нарід", який '„виразно виявив свою волю в останніх виборах, 
не бажаючи піддаватись-ні СоввісьнШ Росії, ні комуністяч-
ному Китаєві". 

Ізоляційний тон можна відчути також із статті в „Ню 
Иорк Ворлд Телегрем", яка обговорює допомогу Індії та нев-
далий спосіб приєднування приятелів грішми. Хоч тут мова 
про Індію, проте читаємо в статті ще й таке: „Що так дійсно 
с. доказує гіркий напад на ЗДА бувшого прем'єра Клемента цейськнм тереном. ЦИМИ змі 
Атлі в Палаті Послів, уряд якого, як він був прн владі, 
дістав понад' $6,500,000,000 титулом позичок та субсидій; 
тепер вів навіть не схильний довірити нам ведення перегово-
рів в справі перемир'я в КореЃ'. 

Стриманий Ню Иорк Тайме називає заввагя Атлі „наїв-
ннми і зле подуманнмн", виправдуючи його виступ партій-
нпм суперництвом. Мовляв, як Черчил „вдарив" Америку 
і заговорив про мир та конечність нарад з Малєнковим, теж 
не забуваючи за партійний інтерес, то що мав робити „бідний 
Атлі", як не вдарити Америку ще сильніше, щоб його „пар-
тія не потерпіла" 

Як промовив в справі миру 16 квітня президент Айзея-
гавер, всюди відзначили, що „мирова ініціатива" перейшла 
в його руки. Тепер виглядає на таке, що цю ініціативу пере-
брав британський прем'єр Черчил на себе. Що ж на це скаже 
МалснкоЕ. .я ким піде, за Черчнлем, чи Айзенгавером? Таке 
питання ст.іи.іять уже в Вашингтоні, Лондоні й Парижі. Вже 
саме ставлення цього питання ставить ЗДА та П президента 
в дуже неприємне положення. Як це відчѓуває загал, видно 
найкраще по ізоляційних відгомонах в пресі та по комента-
рях в Сенаті. Щоб вийти з цього положення, треба тепер 
великого такту і ще більшого політичного розуму з боку 
президента Айзенгавера, бо інакше демократії та свобода в 

цузької колоніяльної залеж-і""1?1 ' а С о н е п е в 1 и й - ^ 0 ШІІ орнаменту". , 
кости. На цьому терені Моє- Д о б р е Р ^ у м і с М 0 В У ^ Ч т в а . в і ^ W 

ква діє не під комуністичнн-:ЧИ ^ У Д Ь ' Я К , С У М Ш В Н " О Г 0 П І Я Л ` " 0 
не-вовняного мате- додаванні до порошку малої 

сумніви ного ріялу-орнаменту, все, що різ- !кількостн СИНЬКИ. Цей самий 
і (правдивости, найкраще с не ниться від барви підставового журнал детально описує доб-

лістичними. Лише цим можна к у п у в а т и - С в і Л ч е " н я Ф ^ ь м о - матеріалу. р і й поган) сторони шести 
що за вісім в и х 3 1 р о к , Ф У т б о л ь н и х `1" І Меблі: Купуючи меблі, ми НОаих американських автома-

в е л и к о д е р ж а в а і б е й з б о л ь н и х г р а ч і в т а і н ш и х повинні засягнути ради ко- Ш И я , говорить про безвартіс-
приватннх осіб, є тільки ѓось, хто розуміється на цій ,Hj патентовані ліки на відтов-

значеиням і характером да- му, щоб улегшитн загарбан-
леко переходять саму тільки.ня Европи, треба спочатку 
„рутину". Це виразно вихо- іскомунізувати Азію. ' Про' тв-
дить з коментарів на цю те- ќі наміри говорив Сталій': 
му в американській пресі та'„Революціонізування (піяден-
в політичних, військових і ио-східнього азійського) ти- НІЯЛЬНИМ 
конгрес о внх колах. Насампе- j лу . не може не підірвати ім-( Франції. Н а ц і о н а л ьно-внз 
ред .стверджується факт, що деріялізму не лише в .тому.^вольні сили в Індо-Кнтаї опи 
нові шефи штабів своїм до-Означенні, ‚що імиер.іялізм буд‡,іциляся .між двома огнями: j 
слідом та' до т елер і ш я ь ^ і з алт леннй без тилу, але j то;{одного боку проти них вели 
службою мають характер Му,'що .революціонізація Схбг борртьбу а^иїанцузн, а з дру-

ду мусить дати рішучи'й по-!того боку намагання Москви 
штовх до загострення рево- j ќому ні зўвати їх. Там до ще 
люційної кризи н а Заході".'комунізм і прямі агенти Мос-
(Том 7, от. 231). Вже на ос`-{ќви не є при владі, вони 
танньому 19 партз'їзді в за- j вступають в коаліцію з націо-
ключному слові Сталін кинув вальними партіями, щоб, пе-
тезу про „ударні бригади'^ іремігшн за їхньою допомогою 
світової комуністичної рево- і прийшовши до влади, пови-
люцДІ. Ударними бригадами, щити їх, як ворогів народу, 

секретаря оборони Сталін назвав країни, в яких Лінь-Бо-Цзюй, член політ-
й вони означають ‚встановилася комуністична бюра китайської компартії, 

пояснити факт, 
років світова 
Франція сама не спромоглася 
опанувати ситуації. В ході ^ ^ " V ^ ! ^ H H ‚справі. Загально, тут також , щ е ння , кімнатні холодільни-
другої світової війни країни і 
півдевно-східньої Азії були І 
окуповані Японією, 

мають ніякої ваги. рекомендується р о з в а жний j K H i т а безліч інших цінних 
Говорячи детально про по- ;розгляд кожного куска обста- ;шформацій. 

одинокі продукти, ми хочемо цовки. що її наміряється ќу-1 Другий журнал, що вже 
чини, п і д - і 0 б Г ? В о р и т Я кількл Д 0 Р І Г ' з а - !пнтн і тз-т продавець, звичай- 'більш ніж дві декади інфор-

тримувала національні п о л і - І с о б ^ д о Р 0 3 ^ 0 1 " 0 вибопу то- ( Н О ( згідний подати всі інфор- j M y c Америку про справи здо-
тичні сили. Вони вже по в і й - ; Г р Ш ' Я К 1 п р в н м у ? H a W 0 C O ' l M a 4 1 1 п р о " " Є Р " " (Дерево, і ров'я, це Hyfceia (Today'a 
ні не хотіли миритися з к о л о - ! 6 " " 8 J L ^ Z T l Z u Н 1 Д Ї Ї Г І П Л Я С Т Й К ' п о л о т н о `1 т- д - ) - я к ' Health). В популярній формі, 

г о с п о д а р ю в а н н я м и Ў м е т у , ; Ю П 0 М 0 ,Ж У^ ; ^ 0 F п о к а ж е и о справжнє ж у р н а л інформує про найно-
нуватн шкідливі продукти й зацікавлення. Також 

огляД івіші здобутки медицини, ре-
щечесну комерційну рекляму. КІЛЬКОХ мебельних магазинів Ь м е н д у с абоаасуджус різні 

„ґльобальних стратегів", то-
ді коли дотеперішні шефи 
були більше зв'язані з евро-

нами підкреслено амерякан-
ське стратегічне заінтересу-
вання ‚другим фронтом" в 
Азії. Крім того, зміни тісно 
зв'язані з реорганізаційними 
плямами 
Вил сова 
нову систему й нову оріснта- диктатура. Метою цих удар-
цію в цілій оборонній підго-'них бригад є моральна і ма-
товці, що цілком певно по- ‚теріяльна підтримка комуніс-
тягне за собою дальші зміни 
й переставай в оборонних си-
лах. 

тнчннм партіям у демокра-
тичних державах. Цю під-
трнмку ударні бригади під 

Американські пресові ко- 'наглядом Москви здійснюють 
ментарі на ці теми досить су-
перечні. В теперішніх змінах 
одні добачують тенденцію 
„відполітнкування" військо-
вого командування, бо доте-
перішиі шефи штабу в по-

в той спосіб, що на своїх те-
риторіях вишколюють війсь-
кові формації, наперед заго-
товляють „вільні уряди" для 
країн, призначених для „внз-

21 січня цього року писав у 
„Правді": „Робітнича кляса 
(тобто комуністи) може і му-
сить вступати в союз з бур-
жуазно-демократичними гру-
пами, але при цьому вона з 
самого початку мусить за 
кожних обставин неухильно 
зберігати, свою політичну са-
мостійність і добитись керів-
ної ролі". 

В маскуванні московської й 
китайської „допомоги" націо-волення". Теперішній совст-

воснних часах були в більшій ськнй амбасадор СССР в чер- іналістнчинм гаслам лежить 
або меншій мірі змушені за-івоному Китаї Кузнсцов писав j найбільша трагедія Індо-Ки-
бнрати голос в політичних'в 1951 році: „З перемогою таю. Незалежно від того, як 

світі матимуть таку шкоду, яку ледве чи буде можна пізніше j справах. Натомість деякі ін-'китайської революції відкри-'далі там розвиватимуться по-
направити. І ші кола добачують в теперіш- лась нова сторінка в історії ДІЇ, однієї лише зброї не до-

Харчепі продукти: Депар-
тамеит Сільського Господар-, 
ства вядас час від часу бро-
шурн, що детально описують 
продукти харчування, їхні ґа-
тункн, а навіть дораджують 

дозволить нам краще оцінити, l , ^ ^ фізичної та психічної 
що ми одержимо за наші гро- riricHStt відповідає на питання 
іггі О П И Л І Г А ТПАЛП пяи'(тта'ги .' - '. J. -. __і'` 

сить, щоб на азійських прос-
торах з планував справедлн-
вий мир. Західні демократії 
поставлені перед вирішаль-
ним іспитом: або вони зрозу-
міють національні прагнення 
колоніальних і залежних' на 

щі. Одначе, треба пам'ятати, 
що за малі гроші не можемо 
сподіватись великої вартості! 
і всякі „баргени" не все ви-
ходять в користь покупців 

читачів і містить статті ви-
датннх фахівців. (Today's 
Health, tHygeial, Published 
by the American Medical As-

Папіроски fl потюн: Майже "ociaUon. 535 N. Dearborn St.. 
кожного місяця, фабриканти 
папіросок висувають нові, де-
коли фантастичні, тверджен-
ня про лагідність, нешкідли-
вість та незвичайно високу 
якість папіросок. Шкідливість І (Hearst). 57th Street it 8th 
тютюну дуже спірне питання Avenue, New York 19, N. У.), 

родїв і допоможуть цим наро- : і навіть найбільші авторитети щ о часто обговорюють різні 
дам стати вільними, або вони! 8 ^ " далянР н е мож}ть по-!продукти та їхню придат 

Chicago 10. ПІ). 
G ще кілька інших журна-

лів, головно призначених для 
жінок і доиашннх господинь 
(як Good H o u s e k e e p i n g 

так само, як імперіял істична і г о д и т я с ь скільки саме шкоди 
Москва, задекларують себе ‚принсенть тютюн людському 
їхніми ворогами. Маючи оди- ЗДоров ю. Одначе, тепер пере-
накове ставлення до себе, як в а ж а с Д^8- ^ 0 - Х 0 4 ^ ^ ^ 
з боку Заходу, так і з боку м а с в с о б і СИЛЬНУ 0 Т Р ^ н і ` 
комуністичного бльоку, азій 
ські народи сподіваються вря 

котину, все ж курення не на 
несе великої шкоди, якщо ку-

туватись невтральністю, або1Р е ц ь постійно мінятиме роди 
починають повертати свої по-
гляди на Москву, яка не ску-
питься на обіцянки. На жаль, 
мало хто сьогодні усвідом-
люс, що сьогодні в Азії, за 
рецептом . Сталіна, внрішу-
ється доля Европи. (Л Л) 

І О С = З О С = Х Х = } 0 1 
1933 

(Н-Г^ОС=Х)(—XX—tOCZZSOt 

(2) 
Я сндів того дня, як на ѓа- ки Нўе „не знав" на коли 

рячому залізі, очікуючи кін-1 було призначено розгляд моєї 
ця дня. Нарешті діждався. 
Відходячи подав секретареві 
третю з черги заяву про те, 
що починаючи з завтрішнім 
днем я вважаю себе звільне-
ням і на працю не приходжу. 

Наступних два-три дні ні- непосильно 
хто мене не турбував. Я, прн- хлібоздачі, 

справи. І я несподівано для 
себе щасливо викрутився з 
цієї халепи. 

Через деякий час стали 
надходити вістки з районів, 
що накладено на села такі 

великі норми 
що забирають у 

родньо, вирішив, що мене мої селян майже ввесь урожай, 
„начальники" вирішили забу-!і вже лютий місяць, а особ-
ти. Однак я помилився. Бо'ливо березень показав, що 
через кілька днів, я одержав 
оповістку з суду в трудових 
справах. На суд у призначе-
вжй день я прибув, щоб ви-
слухати за що мене н у чому 
обвинувачують. Бо в оповіст-
ці було зазначено, що „внк-
лякасмо, як запізнаного". 

Але не пощастило мені по-
чутн чиї; обвинувачення: бо 
ні Нўе, ні його представник 
на с"г'д не з'явились. Справу 
було відкладено. Але те саме 
сталося й ЩА -аго разу. ї̀ї суд 
вирішив справу скасувати. 
Ma6vn, через „недбалість" 
Нусової сеісретарки-ііомсомол-

мій прогноз був цілком вір-
ннй. „Столиця" України 
(Харків) була заповнена ое-
лянами, жебраками, що про-
сили кусень хліба. 

Число цих нещасних зрос-
тало з дня на день. Ходили 
вони бліді, обшарпані, попух-
лі; голодним оком зазираючи 
до вікон закритих розпроділь-
ників (себто крамниць до 
яких міг зайти лише той, хто 
мав картку й перепустку, а 
без цих паперів ніхто інший 
до крамниці зайти не міг, бо 

,н;і дверях стояв „вишибай-
ло"), де їхній хліб продавано 

переважно комуністам ва де-
шеву ціну (36 копійок аа 1 
кілограм (2,5 фунта) , і то 
лише на картки, які існували 
до весни 1934 р. Правда вес-
вою 1933 р. стали продавати 
„комерційний хліб" по 1 кар-
бованцеві за 'кілограм, але 
для міста й у місті лише) . 

Голодні ходили по дворах, 
смітниках, шукаючи недоїд-
ків. Трупами своїми ці не-
щасні встелювали вулиці та 
майдани міст України. Мілі-
ція не встигала забирати 
опухлі селянські трупи на 
вантажні машини та вивози-
ти десь за м'істо . . . 

А в Московщині, правдивій 
Московщині, голоду не було. 

Був, правда, голод у оку-
повантй московщнною Куба-
ні, яку вони вважають за 
свою, але й там гинули зно-
ву ж українці, нащадки дав-
ніх запорозьких козаків. 

Окрім моїх особистих спога-
дів, тут хочу навести ТОЧНИЙ 
запне з розповіді, яку я почув 
від Т. Бѓровки, що в 19S3 рс-
ці працював районовим служ-
боацем: 

„В вашому районі (біля 
Києва) головою районового 
виконавчого комітету, був то-
вариш Цнцарєв, а секретар 
районового комітету комуніс-
тичиої партії Сахвонов, чи 

Сафронов. І ось ці два тузв 
партійні, та пристебнули до 
своєї кумпанії третього ту-
зика — завідувача районо-
вою конторою заготівлі зерна 
при СТО СНК (при Раді Пра-
ці й Оборони Раднаркоміса-
рів). 

Коли одержали вони в кін-
ці літа 1932 р. контрольне 
завдання у справі здачі хлі-
бозаготівель на 1932-1933 p., 
які й, дурному було ясно, бу-
ли „угроблюючими" населену 
ня, вони и е тільки не npcf-
тестували проти такої непо-
мірно важкої хлібоздачі, бо 
в нас села дуже бідні булн 
завжди, а навпаки цю кіль-
кість, щоб застрахувати себе 
на всякі випадки, ще збіль-
шнлн й так дали селам роз-
кладку на виконання. 

Важко, навіть невимовно 
важко було виконувати цю 
непідсильну хлібоздачу. Були 
випадки, що сердешні люди 
впрост побачили, що, хоч бери 
торби й ідн по світу. Але ра-
йоиова „братія" не спала. 
Кожного дня їздили по селах 
день і віч та все „випомпову-
валн" хлібоздачу. І коли 
кампанію хлібоздачі, ще на-
віть не виконано було, на 
перше січня 1933 року в ко-
морах райконторн заготзерна 
було зайвого хліба, взятого 
з селян району, навіть зверх (Домовлявся з завідувачем 

важкої хлібоздачі, аж п'ят-
надцять вагонів пшениці, жи-
та й ячменю. 

Керівники району не в го-
лову булн биті, змикитили, 
що вони в даному разі в внг-
раші та й почали „шелес-
тати" хлібцем здертим зі се-
ляя понад важку норму хлі-
боздачі. „Полетіли" вагони 
пшениці до Москви, Харкова, 
вагони ячменю до Києва. 
Словом торгували так, як їм 
було зручно. 
' В час нормованого прода-

жу хліба, було на цей хліб, 
ваших „керівників", ие лише 
багато покупців, а й багато 
дармоїдів, що діставали цей 
хлібець від Цицарсва, я к . . . 
подарунок. Секретар рай-
парткому учив свою молоду 
дружину в інституті за цей 
хлібець. Завідувач райзагот-
конторн теж не спав. Отже 
незабаром хліб незаконно 
здертий зі селян розтав, як 
сніг на сонці. 

У січні люди вже почали 
їздити до Києва, `тоді ще по-
заштатного міста, почали шу-
кати виходу зі скрутного ста-
новнща. Хто мав кілько ку-
реЙ або масло, або в кого 
ще було сала, хоч трохи, то 
брав під полу, заходив у ки; 
ївську хлібницю, лише не в 
фасаду, а з чорного ходу, 

якимнебудь Ссргесм Мойсес-
вичем. Селянин йому курку 
чи масло, а той йому хліби-
ну, під полу та й до двору. 

^Але кури щодня 
ляться, хоч' би й п'ятнмісяч-
нимн, тож за місяць-два і — 
курей нема, масло було не 
в усіх і масла не стало. І 
почав шаліти з початком вес-
ни чорний голод. Гинули лю-
ди, як мухи. Хати пустками 
лишалися. Кота, собаку не 
побачити було по селу — все 
подохло з голоду. А наші 
„керівкичкн" з партквитками 
в кишенях їли не лише дос-
татию кількість хліба, а ще 
й питльованки, з накраденої 
пшенички. 

Цнцарсв, голова РВКоміте-
ту, прислужившися кому тре-
ба пшеничкою в Квсві, на по-
чатку 1933 р. вже дістав під-
вищеяня —- працював заступ-
ником голови київської об-
ласвої робітничо-селянської 
інспекції, якої завданням бу-
ло, саме перевіряти зловжи-
вання совстського апарату 
щодо населення — 

Секретар же райпарткому 
й зав. заготзерио контори лн-
шалнсь п а своїх місцях. Тіль-
ки якось десь ие все гаразд 
було зроблено завідувачем 
заготзерна. Покликано до су-
ду. Розколупаєш там ще ,ле-
що" більше. Цілий тиждень 

тютюну чи папіросок. Крім 
нікотини, до якої людський 
організм звикає по короткому 
часі, тютюн мас в собі ще ін-
ші отруї, кислоти й тютюнову 
смолу, в дуже малих кількос-
тях, і пропорція цих склад-
ників є різна в різних сортах 
тютюну. Постійна зміна сор-
тів запобігає нагромадженню 
в організмі великої кількості! 
поодиноких отруй, що пере-
важають в одних сортах тю-
тюну, але майже відсутні в 

е .-"У""!інших. В цей спосіб, зміня-
ючн сорти тютюну, ми нагро-
маджусмо в організмі одну 
‚отрую, даючи змогу організ-
мові внелімінувати іншу. 

Патентовані ліки: За вн-
нятком простих, внпробува-
них ліків, найкраще не вжи-
ватн патентованих ліків, що 
їх можна купити без лікар-
ської рецепти. В найкращому 

та 
ність, але їхні оцінки не все 
сумлінні, хоч може опублі-
ковані в добрій вірі. 

Заключення: Пам'ятаймо, 
коли не можемо опертись ча-
рові якогось продукту чи ого-
лошення, що комерційні аген-
ціі, які реклямують цей про-
дукт, не займаються науко-
вими аналізами продуктів 
своїх клієнтів. Вони „прода-
ють" і їхнім кінцевим завдав-
ням с найти покупця. Роз-
важність і здоровий розум по-
купця повинен вс'е взяти верх 
над його ентузіазмом. 

Кінець 

судили в районовому ќлюбі, 
зробленому з церкви. Кінцеве 
слово суда було: покарати 
завідувача п'ятьма роками 
ув'язнення. А він суду й ка-
же: 

— А спробуйте посадити!.. 
Тоді побачите, хто сидітиме... 

Так і не сидів жодного дня 
за свої „ділншкн". 

У тому році в нашому ра-
йові з вісмідесяпі дев'яти 
тисяч вигинуло біля двадцяти 
тисяч. 

Всі паші керівники були 
комуністи, а до того й чу-
жииці — москалі й вони на-
певно булн ‚‚проінструктовані, 
як треба знищити українське 
населення". 

(Кінець) 

„МОРАЛЬНО -ПОЛІТИЧНА 
ЄДНІСТЬ РАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА" 
На цю тему пише І. Лева-

нов фейлетони аж на двох 
шпальтах „РУ", в якому вже 
напочатку підкреслює, що 
„одною з найважніших особ-
лнвостей радянського суспіль-
ства с його морально-полі-
тнчна єдність". Автор призна-
тгься. як прийшло до тієї „сд-
ности". „Комуністична партія 
і радянська влада завжди не-
щадно боролись і боротимуть-
ся проти всяких проявів бур-
жуазиого націоналізму, про-
ти будь-яких спроб підірвати 
або ослабити дружбу наро-
Тів". Сам автор прнзнасться, 
що „єдність". панує тільки 
тому, що терор не дозволяє 
на вияв будь-якого протесту 
проти цієї „сдиости". Коки 
панує єдність, то на що ав-
тор пише про боротьбу в сао-
сму закінченні: „Непримирен-
ність і твердість у боротьбі з 
внутрішніми та зовнішніми 
ворогами є однією з найваж-
ніших умов зміцнення мо-
рально - політичної єдносш 
нашого народу, посилання 
могутности соціаліст я ч н о ї 
держави, успішного будівшщ-
тва комунізму". Одним сло-
вом — .примусова поліційна 
єдність . . . ` і -
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Падають жовті. листки, бс 
таквй є закон приводи, якого 
вам смертним ні` змінити, ні 
збагнути. Летять жовті лнст-
ки, щоб дати місце' новій ге-
нерації зелених листків, що 
виколюються весною з мох-
натих ід липких бруньок під 
подувом теплого вітру. Але 
часом падуть зелені листки, 
збиті поціламн граду або по-
дўвом буревію, падуть зелені 
молоді листки в повній силі 
життя, яким тільки жити та 
чарувати довкілля своєю си-
лою, красою та прихованою 
мудрістю. 

Таких зелених лястків що-
раз більше падав в Америці 
з великого дерева української 
іміграції, але найбільше їх 
паде з-поміж вели'к'ої родини 
українських інженерів, збіль-
шуючн список ' П „СННЬОІ 
книжечки". 

І так в серпні 1049 p., З мі-
сяці по приїзді до ‚Америки, 
вмнрас трагічно, на удар сер-
ця 42-літнін дипл. інж. елек-
трнк Богдан Галущинськин в 
слабо вентильованій балти-
морській фабриці, в якій пра-
цював фізичним робітником. 
Вмирає, оснрочуючн молоду 
дружину та феноменально 
здібного сина (нагороджено-
го, до речі, минулого року 
золотою медалею в балтимор-
ському Гайскулі за найкращі 
осяги в науці). Ляж. Галу-
щннськнй це клясичний при-
клад українського' інженера 
західньо-української дійснос-1 
ти, що як громадянин „2-гоі 
категорії" мав замкнені перед 
собою двері фабричного про-
мислу, а щоб жити мусів про-
дати дуже дешево свій дип-
лом за підрядну досаду в за-, 
лізничій електріВиі в Скар-
жиску. Коли змінилися полі-
тичні обставини', 'він розпро-
стер крила до власного льо-
ту спершу в Кракові, а потім 
у Львові, закладаючи інста-
ляційне підприємство „Сані-
тас". Але воєнні п^џї не да-
ли йому розвинути широкого 
задуму. В березнЬ 1949 р. я 
зустрів бл. п. Богдана Галу-
щннського на спддаші пере-
ходового табору в Бремені 
повного оптимізму та плянів 
на майбутнє. „Знаєте, коле-
го, я вірю, що мЬљ'зоря зійде 
в Америці і що я там пер' 
лгай раз почну ррацювати, 
яїГІнженер і'.`езввжрин". - Але 
замість місця, в. ^електричнім 
промислі, як фахівець, вів 
знайшов холодне' місце на 
столичнім'цвинтарі Мерилен-

ду. 
За другом Богданом посп-( 

палися нові лнсЛстг: проф. і 
політехніки та визна'чний ін-
жевер будівництву `фахівець j 
в ділянці' залізобегрганих спо-
РУД — колега Юрченко, що 
перейшовши в Америці шлях 
від 75-4eHTOBoro,,pq6iTHMKa в 
фабриці абажурів до першого 
конструктора в фірмі „Юнай-
тед Енджінірс" у Фяладелфії, 
помер на удар 'серця, пере-
жившн колегу Гал,ущинсько-
го тільки два роки. За інж. 
Юрченком помер4 ненадійно, 
теж на удар серця, дипл. інж. 
електрик, абсольвент елект-
рвчного відділу,' Політехніки 
в Данцігу, колега Озарків, 
життя якого заблисло, як ме-
теор, і ненадійно погасло. А 

за Озаркоиим упав новий зе-
лений листок — незабутній 
мій друг Роман Ла(Ий-Однн-
с'ький, що в лютім ц. р. по-
мер на пістряка легенів в 
клівлеидському шпиталі, про-
живпш 51 літ. 

Ця велика смертність мо-
лоднх відносно людей, що в 
більшості працювали у своїм 
званні, є трагічна і застраша-
юча. П можна пояснити тіль-
ки одним: реакцією на ваші 
важкі переходи — пацифіка-
ції. допити в НКВД, приму-
сові роботи в Німеччині та 
Австрії, бомби, марево репат-
ріяціі, таборові злидні, екрн-
нінґи та зустріч з новою аме-
рнканською дійсністю, новою 
СОЦІАЛЬНОЮ структурою та її 
шаленим темпом життя. Слаб-
ші організми тієї реакції не 
видержують і падуть зеленн-
ми листками', збільшуючи емі-
Грантські могили в обітува-
ній, свобідній землі Вадінн-
гтона. Жертвою цього кош-
марного пережиття впав теж 
бл. п. інж. Роман Лабій-Один-
ськвй. 

Ми зустрілися перший раз 
в 1927 р. у Львові на 2-ому 
році політехніки, на викладі 
міцностн матеріялів. Він при-
іхав до „Львова з Данцігу, в 
яком%' не міг довше студіюва-
ти, бо його батько J— гр.-
кат. священик -г- помер, а зі 
смертю батька покінчалися 
теж всі доходи. Він був са-
мотній, і хоч на декілька ро-
ків старший від мене, ми за-
прнлзвнлися, спільно вчили-
ся до іспитів, спільно робили 
проекти, спільно „оминали" 
Ебермана та спільно мріяли 
про міжпланетну комуніка-
цію. На механічний відділ 
Львівської Політехніки прп-
ннмалн щороку 5% украін-
ців та на кожному кроці да-
вали їм відчути, що вони` б 
горожанамн 2-ої кляси, а ук-
раїнці у відплату бойкотува-
ли ' „Братняка" (польський 
союз студентів львівської По-
літехніки) і „Коло Механі-
ків" (Т-во студентів механіч-
ного відділу). Через те нас 
трактували як ‚диких" — не 
приділяли нам фабричних 
практик, обов'язкових для 
дипльомового іспиту, а ен-
децькі професори виявляли 
неабияку „симпатію" всім но-
сіям ^українських прізвищ. 
Одною1 з перших жертв був 
Роман Лабій-Одннський, яко-
го д-р Авліх, що його Львів-
ська Політехніка стягнула 
аж з Америки, „спалив " три-
чі з загальної механіки, прн-
думуючя для нього „особли-
ві" питання в роді: „яка с 
різниця між одним кілогра-
мом маси та масою одного кі-
лограма?" Це питання між 
іншим ходило по Політехніці 
як нерозгаданий ребус, поки 
його не розгадав такя_ сам 
Одянський. Ті труднощГ що 
їх йому ставили „вшехполь-
ські" професори Львівської 
Політехніки (які ніколи не 
припускали, що він колись 
займе катедру в тій же полі-
техніці) змушували його до 
більшої натуги в науці, у ви-
сліді чого він внбнвасться на 
чоло всіх студентів Механічі 
ного Виділу. І ті всі студенти 
в ш ех поляки, що робили уќ-
раінцям бучі та змушували їх 
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УВАГА! НЮАРК, Н. ДЖ., Й ОКОЛИЦЯ! 
Відділ ОбВУА спільно з інтими місц. укр. органі-
заціяин в ІІАарку під протекторам Українського 

Центрального Комітету (філії УКК) ` ... 
... . в Нюарку, Н. Дж. 

— . влаштовує : 

В НЕДІЛЮ, 24. ТРАВНЯ 1953 'Р. 
" о год. 7-ій ввечорі 

в залі „Чорйвііорської СічЃ', 506-508, 18th Avenue 
NEWARK, N. J. 

СВЯТКОВУ АКАДЕМІЮ 
присвячену csLn. Гол. Отаманові С. В. ПЕТЛЮРІ 

. та Полк. Є. КОНОВАЛЬЦЕВІ. 
В ПРОГРАМІ; Свят, доповідь рИд. І. Квдринп-Рудннцького, 
виступ соліста-фар'ятоня п. М. Мінського, рецитації: пані В. 
Олесницько! 1 'п. І: Павленка, виступ бандуристів п.п. 
В. Юриеимча і Д'. .̂ Іевицького, скрипкове сольо п. Я. Венхе. 

При фортепіяні: пані Л. Вахяянин і Т. Богданська 
Прохається', все' Укр. Громадянство Нюарку й околиці 

взяти масову участь в цьому Святі. 

rfWMMHHMtSgdjWigQgg 

Ректорат і Сенат Українського Технічно-Господар-
ського Інституту ЎТІЇ , Інк., в ЗДА 

аапрошус Українське Громадянство Ню Иорку, 
абсольвентів та студентів УГА-УТП на 

ЖАЛОБНЕ ЗАСІДАННЯ 
присвячене SJL нам'яті почесного Ректора УТП 
проф. д-р п.с. БОРИСА ІВАИИЦЬКОГО 

Голови Української Національної. Ради, дійсного члена 
ЮТИ. УВАН, к. лектора Українського Університету в Ка-
мянець Подільському, к. Директора лісового департ. Укрл-

Іяи. члена.багатьох Товариств, що відбудеться 

В НЩЦЩО, 17. ТРАВНЯ 1953 P., 
в год. 2-ій по полудні. 

в ЩЛ Українського ЛІтературяо-Мнстгцького Ќлюбу 
149 — 2. Евеіио, Ню Порк. 

ПАНАХИДА — у 40-нй день смертн відбудеться цьйго ж 
дня по Вогослужві, в церкві св. Володимира, при 14-ій вўљ 

ва викладах знімати значки 
„Основи", коли треба було 
розв'язати якусь замотану 
технічну проблему зверталн-
ся з просьбою до зненавидже-
ного українця — Романа Ла-
бія-Одннського. Мов сьогодні 
пригадую собі тоќ священний 
настрій в креслярській залі 
ч. 2, де ми виготовляли про-
сктн з будови помп, кітлів, 
вантажних машин, парових 
.турбін та моторів ДІзеля. Рнт-
мГчннн стукіт кондензоваиих 
глечиків .парового ц'еятраль-
ного огрівання, притишений 
шепіт технічних опонентів в 
одному куті та підхлібний 
сміх звеличннків професора 
Ебермана — слави Львівської 
Політехніки, що засмалений 
сонцем, як косар, в тсннісо-
вих штанах краски свіжої 
сметани знущався иад чиїмсь 
проектом, критикуючи його 
лише йому притаманним ци-
нізмом-в стилю: „Доцільність 
цього уладженля нагадує ме-
ні парадоксальний висказ, 
що коли хтось скочить з 10-го 
поверх а. а на долині сторча-
тнме штилет — то він за-
б'сться . . . " По такім сказанні 
в залі вибухав гомеричний 
сміх, а . бл. п. Роман Лабій-
Одннський відкладав невід-
лучний „сувак" ва бік і, про-
тнраючн хустиною ліве око, 
що завжди йому, заходило 
сльозою, говорив: „Ось бачи-
те, чи .не зробили ми добре 
„оминаючи" Ебермана?" 

Коли мв покінчили свої 
зайняття на „буді", як ми 
звикли були називати Львів-
ську Політехніку, ми залюб-
кн сідали на гранітній обу-
дові завжди сухого басейну 
0 -політехнічнім городі, щоб 
дрохи „помарити". 

З правого боку ми мали 
пам'ятник „Львівських Ор-
лят" з чорними слідами „ук-
раїнського" чорнила, а з лі-
вого вулицю Льва Сапігя, на 
якій мрійливо дзвонили трам-
ваі. Був саме травень і на 
дворі пахтіло цвітом бузку, 
з церкви Юра ритмом міну-
ета плила ніжна .мелодія' 
дзвонів на вечірню. і наші 
душі, здавалося;' були тоді 
свобідні, як метелики та про-
зорі, як волошкове небо, що 
скапувало нам блакитними 
бризками на очі. 

Я почав неждано цитувати 
модний тоді вірш Антонігча: 
Листар носив листи зелені, 
ЛИСТИ шуміли. Ех.( весна! 
'Плету пісні'н'а веретені 
Про .молодість, що 

fпромина... 
а потім, ще більш нежданно, 
я поспитав його: 

„Романе, чи Ти вже колись 
кохав?" 

Замість `відповіді в повітрі 
зависла мовчанка. Одинсько-
му листар не носив запашних 
листів ні від панянок з гімна-
-лії Василіянок, ні зі семінарії 
У.П.Т., бо Одннськпй не мав 
часу ні на кохання, ні на ли-
стування і так без нагоди та 
пригоди минула молодість 
його. Його палили ввесь час 
проблеми застосування функ-
цій Ляпляс'а для потреб тер-
модииаміки, проблема вібра-
ції в севомоторах та пробле-
ми міжпланетарноі комуніка-
цП. 

Мимоволі насувасться мені 
порівняння Романа Лабія-
Одинського з великим амерн-
канським інженером Мико-
лою Теслею. Оба були сння-
ми синами греко-католицьких 
священиків, оба були дуже 
віруючі і оба були великими 
інженерами. Тесля став бать-
крм змінного стрі'ну та до-
жнв 85-ти років, переклада-
ючи на старість слов'янських 
поетів на англійську мову. 
Одянський не здобув в Аме-
оиці слави Теслі, бо Бог йо-
го покликав скоріше до себе. 
Може тому, що він так дуже 
самотній і так мало щастя 
зазнав від життя. І пощо бу-
ло те все пручання, друже 
Романе, коли життя — пе 
тільки сон, -що в одного топ-
вас довше, у другого корот-
ше, коли наша земля — це 
тільки каплнна етеру в бсзко-
нечній нескінченості, в людп-
на — це тільки дрібкенька 
порошинка? 

Ось кілька дат з короткого 
життя - сну Романа Лабія-
Одннського: 

Няоодився 1901 р. в свяще-
нпчін полині у Стлннславіг-
щині. В 1932 р. він одержує 
ступінь інженера-механіка та 
стає асистентом при катедпі 
вантажних машин у проф. 
Лукасевича. В році 1935 він 
авансує на становище адюн-
кта. а в 1936 р. переходить 
на головного конструктора 

! фірми Банахевич в Завсрцю, 
в ‚корінній Польщі. З Завср-

! ця переходить він на стано-
1 вище „керманича відділу вінд 
і та кранів „Технічного Това-
ірвсхва" у Варшаві, де його 
1 пенсія доходить до фантас-
't тичноі ва українські відносп-

З ЖИПЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Бостон, Мас? 
Підготовкв до 20-ої річниці 

голоду в -Україні 
Рішенням всіх українських 

церков і організацій міста 
Бостону, на нараді ще в квіт-
ні місяці ц. p., скликаній Від-
ділом УККА. — ухвалено: 
День національної жалобв 
встановити на неділю 24-го 
травня 1953 p., в цей день 
відслужити Панахиди по всіх 
церквах та перевести велику 
жалібну маніфестацію для 
відзначення 20-ої річниці го-
лоду в Україні, Обов'язки 
Громадського Маніфестацій-
ного Комітету доручила на-
рада органам Відділу УККА, 
в якому заступлені майже всі 
організації. 6-го травня ц. Р-
зідбулася 39 з черги нарада 
маніфестаційного коміт є т у. 
на якій голова п. О. Мельни-
ченко повідомив, що на про-
хання Відділу УККА п. Ио-
сип Харнна відвідав мейора 
міста Бостону, який дозволив 
перевеохн похід містом та жа-
лібну маніфестацію в місько- ( 
MV парку Бостову. Нарада за-
твердила слідуючий пляа пе-
реведення Жалібної Маиіфес-

Неділя 24-го травня 1953 р. 
Від Ю-ої До 12-ої год.. 

Служби Божі з Панахидами 
за душі померших від голо-
ду у всіх Українських Церк-
вах. Від 12-ої до 1-ої год. по-
полудні збірка і ФоР"У?анн", 
походу біля Церкот, 138 Ар- j 
лінґтон вул. 

Рівно о 1-шій год. двя по-
хід центром міста по вули-
цях: Арлівґтон, Болестон, 
Чачлес аж до міського парку, 
де й буде переведена Маіп-
фестація. Похід супроводжа-
тнме військова духова оркес-
тра до ЗО осіб. Колони скла-
датвм%ться за таким поряд-
ком: прапори американські й 
українські, великий образ го-
лоду в Україні 1032-33 pp. з 
відповідними написами в ан-
пійській м'ові;' духівнацтво, 
склад маніфестаційного кош-
Тету з почесними гостями, ді-
ти шкільного віку та Пласт, 
жінки, гр%'пи йяпих народів. 
СУМА. ОДУМ, ветерани, і ін-
пгі організації. Всі будуть ма-
ти меморіяльну відзнаку, а 
колони будуть лести транспа-
шецхя тамплякдтп..Даніфеста-
ція буде інформована вапе-
оед И амернканс,ькій пресі, по 
падіо та пресі інших народі^ 
Похід тд.перебіг маніфестації 
буде зафільмований. На ма-
ні(Ьестації промовлятимуть у-1 
країнські й американські про-
мовці та свідки голоду. 

Маніфестаційний Комітет 
яидав відозву до всіх укра-
Інок і у'країнців Бостону я 
окааиць. a 1.000 летючок в 
англійській мові буде розда-
-ззгись населенню під час по-

Цим ше раз Маніфестацій-
ниіі Комітет закликає україн-
ське громадянство Бостону й 
околиці. Вонсакет, Сейпем. 
Пітсфільд, Провіденс та інші 
?лвзькі до Бостону — Всі на 
Маніфестацію! 

Приїздіть і приходьте самі, 
беріть своїх дітей, інформуй-
те й запрошуйте знайомих, 
сусідів, приятелів. 

Мільйони безвинних жертв 
страшного голоду в Україні 
кличуть нас пом'янути їх в 
20-TV річницю та заманіфес-
тува'тн перед вільним світом 
проти московського комуніс-
тичного народовбивства. 

Похід відбудеться без огля-
ду на погоду. 
` Маякрестаційннй Комітет 

ни СУМИ. 2.000 золотих на мі-
сяць" В 1942 р. за часів ні-
мецькрї займанщини в Зах. 
Україні Одинського поклика-
ють па становище професора 
політехніки у Львові (катед-
ра елементів машин, опорож-
нана по проф. Гавсвальді). 
По поиїзді до Америки Одвн-
ський працює як конструк-
тор в одній із найбільших 
Фірм будови вантажниць у 
Клівленді. 

В особі проф. інж. Романа 
Лабія-Одивського українська 
суспільність втратила внзнач-
ного інтеліґента, науковця та 
доброго сина Рідної Землі, а 
український інженер с ь к и й 
світ визначного інженера та 
спеціаліста вантажних мо-
шин. 

Зеленим листком Ти впав, 
незабутній друже Романс, в 
сиру клівлендську землю, без 
промов, без квітів і без нан-
ближчих приятелів. 

Хай цей короткий спомин 
з спільно пережитих хвилин 
устелить Тобі пелюстками 
шлях у далеке невідоме . . . 

Нюарк, Н. Дж-
З діяльносте Українського 

Музичного Інституту 
Поцнс учнів, влаштований 

дня 2 травня 1953 р. в Ню-
арку. став виразником праці, 
філій Українського Музнчво-
го Інституту Нюарку. Джер-
зі Ситі, Елізабет і Пасейку. 

Виконавцями програми бу-
лн учні нижчих та середніх 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЧЕРВО-
НІШ ХРЕСТ ДЯКУС У1ІРЛ-
Ш Ф Ш ЗА МАТЕРІЯЛЬНУ 

ПІДДЕРЖКУ 

ЯК попередніх років, так і 
цього року, українське гро-
маданство міста Ню Иорку 
не відказалось від грошевих 
датків для цієї великої гума-
ні тарної установи, якою є 
Американський Ч е р в о н и й 
Хрест. Доказом цього є по-
важні грошеві збірки на у-
рядовнх лісѓах і пушках 
Чер. Хреста, що їх переводи-

ВІДГУКИ, дня 
4J 

МАЯМСЬКІ ІСТОРІЇ 

років фортеліяновнх кляс пп. j ли наші ЖІНКИ Й ЧОЛОВІКИ, 
Р. Темницької, О. Чипак, Т. j головно з пушками, при ук-

Клнм та раїнських церквах та в дру-Богданської, О. 
скрипкової кляси' п. В. Трн-
тяка. 

Сумаричннй успішний ре-
зультат учнівського попису 
треба завдячувати насамперед 
учителям, тобто їхній інтен-
знвній підготовці учнів, що 
виявилася зокрема в дбайлн-
вій та-жертвенній праці над 
поодинокими точками про-
грамн; з другого ж боку — 
загальному прогресові в нав-
чанні музики впродовж ос-
таннього півріччя шкільного 
року. 

Деякі учні своїми здібнос-
тями та поступами в науці 
виявили ясні перспективи на 
краще мистецьке завтра, зга-
датн б тільки Ф. Гординсько-
го, Б. Кобзяра, Б. Рицара, 
Ю. Стецюка та М. Шлимке-
вич. Але й інші дають оп-
равдані надії, що при даль-
шіі̀ і наполегливій праці до-
сягнуть видатних результа-
тів, 

Скористали з цього попису 
не тільки виховниќй, а й самі 
учні-внканавці. Вони відчули 
свідомість повної відпоаідаль-
ноети за свою працю та вн-
робнлн собі почуття самокри-
тикп. 

Було б побажаним, щоб в 
майбутньому попнси учнів 
відбувалися у відповіднішій 
залі, передусім з акустнчно-
го`боку, та на кращому ін-
струменті, що являється од- Ітят——і— 
.ним з найважливіших фак- і 
торів у дефінітивному успіху цього року, 
окремих продукцій. І Звертайтесь 

гпх публічних місцях: 
pax, кінах тощо. 

Ще ве маємо точного об-
числення виключно 'ўкраїн-
ськнх збірок для Амер. Чер. 
Хреста, одначе вже можна 
сподіватись, що і в цього-
річвій черпоно`хрсстній кам-
павії за фондами, нюйорк-
ські українці не будуть поза-
ді других етнічних груп. 

З того приводу, ‚головна 
квартира Амер. Чер. Хреста 
в Ню Иорку, прялоручида 
мені передати цією дорогою 
сердечну подяку усім тим 
чіевк'одям Українського Від-
ділу Чер. Хреста в Ню Иор-
ку як і тим чоловікам, що 
занядись збіркою, а зокрема 
Укпаінеьким Радіо Програ-

I мам о. Петра Мельника і 
‚Всеч. ОО. ВасиліянЬ. за без-
Іінтересовие ўділення їхнього 
І часу на радіо на внголо-
шення кілька промов в спра -̀

! ві грошевих збірок серед ук-
; раїнського громадянства. 

Одночасно сердечно дякує 
; головна квартира Амер. Чер. 
І Хреста усім українським 
жертводавцям за їхню мате-
ріяльну піддержку в благо-
родній праці цієї найбіль-
шої в світі гуманітѓарної уста-
нови, ахою с сьогоднл Амер. 
Червоний Хрест. 

-Катерина Джорджія. 

№аямі Біг! Лам Біг' ти прибув. Але, знаєте, по-
Дайтоиа Біе! — стріляємо жалував грошей на заліз-
назвами як з Сига, як ко- ницю і їхав назад авто^.і-
лись стріляли Ворохтою, сом. За дві доби пропали 
Яремгем, ги Кисловодсь- всі фунти... 
ким. А саме місто Маямі А знов одна моя з на по-
таке якесь близьке — як ма занадто була „поправ` 
Коломия, zu Бердигів. ^лсна". , 

Колись старокрасві гро- — Щось — кажу — ви, 
мадяни виїжджали з міста пані Олю, тратите лінію! 
— на літо, а тутешні гро-1 — Нігого! Поїду на Ма-
мадяни (цього року вже й ямі Біг і будете баѓйти, — 
майбутні громадяни) виїж-
джають з міста — на зи-
му. 

Америка не Буковина, 
навіть не Галигина. Тут в 
одному кінці краю мороз 
зубами скрсгоге, а .в дру-

як смсрігка приїду!, 
І поїхала . . . 
Перша картка (по тиж-

иеві): Лва дЗунти втрати-
ла. Сонце, небо, вода — 
розкіхи!.." 

Дурга картка: „Чотири 
ѓому сонце -приском члегі і пів фунта! Чудово!!." 
прожить, в одному смерека і Трета картка: , Десѓ`ь 
від снігу гнеться, а в дру- фунтів лишила на пісну і 
ѓому пальма від спраги в океані. Смврігкп!.," 
мліє. j Четвертої вістки не було, 

Що за радість (уявляю а замість п'ятої приїхала 
собі) сістм серед снігів на сама пані Оля. 

по ближчі ін 
З великою лрисмністю тре-}формації до канцелярії УК-

РА 46 Іст 7-ма' вулиця в Ню 
Иорку. 

Також просимо глядіти за 
оголошеннями і і знимками, 
які будуть часто міститись в 
.. СвободЃ. 

; Уряд УКРА 
музичні ресурси молодо-

ВСТУПАПТЕ В ЧЛЕНИ 
У. В. СОЮЗЎІ 

ба ствердити 'незвичайно при-
хильне підношення українсь-
кого 'громадянства до завдань 
і прані, що їх поставив перед 
собою Музичний Інститут. 

Музичне виховання дітей 
мас на меті не тільки вияви-

і$` ` 
'го адепта, що" покладами та-
лднту скрнваіоться в його ду-
пгі.' і' шляхом інтензпвної та 
систематичної праці викреса-
ти оівачону. мистецьку індн-
відуальність, але також через 
безпосередній вплив музичної 
мози на сприймання людини 
різьбити її національний' сві-
тогляд шляхом пізнання міс-
терій краси рідної музики. 

Ігор Сонеаицький 
m і m і и 

Ню Йорќ, Н. Й. 
Ще про Українську Оселю 

Українська будівельна кор-
порація УКРА задаткувала 
більшу парцелю, дуже підхо-
дячу на невелику українську 
оселю в околиці Ню Иорку, 
в дільниці Квівс, лише 5 
миль від самого міста, та з 
дуже вигідною комунікацією. 
На цій парцелі побудовано 
дім на три поверхи, який ду-
же надасться на українську 
школу і діточу захоронку, де 
можна б примістити дітей тих 
матерей, що ЙДІ'ТЬ до денної 
чи нічної праці. На цій пар-
целі побудується доми для 34 
родин. 

Плян будови двохродин-
них домів з гаражами майже 
вже викінчено. їх будемо бу-
дувати з цегол і каміння пі-
сля найновішого модерного 
стилю, який можна б змінити 
на український, коли б знай-
шлося найменше 17 родин, 
бажаючих мешкати в україн-
ській оселі. Нам лишається 
лиш$ ЗО днів часу до рішен-
ня відносно пляну будови, то-
му вже тепер треба зголошу-
ватнсь, щоб все пішло ско-
рим 'темпом. Парцелі всі по 
однаковій ціні в сумі $ 2.500. 
Потрібно дати часть, щоб за-
резервувати собі таку парце-
лю. а на будову самого дому 
УКРА дістане банкову познч-
ку за малим процентом. Коли 
до ЗО днів не зголоситься 17 
родин, тоді буде будуватися 
для всіх без різниці. 

Шкода пропустити таку на-
году для всіх, що бажають 
так дуже української оселі, 
де в дійсносте можна б ство-
рнтн українське село, ва сла-
ву всім українцям. Наша кор-
порація є дуже активна і чи-
слнться з кожним днем, щоб 
його не змарнувати, бо змар-
нований день буде для всіх 
нас великою втратою. Після 
теперішньої планованої робо-
ти, доми будуть готові до 
мешкання прн кінці жовтня 

Обпалена як індіянка з 
найбільше індіянс ь ко го 
плсмени, але не смеріска. 
Скоріше буйна липа. 

— Як там з вагоні† — 
питаю непотрібно. 

Махнула рукою в роді: 
хай то ѓорт бере — t зід-
хнула. 

— Не помогло Маямі? 
— Маямі так, але мій 

сестрінок пошкодив. 
— Сестрінок†! Скільки 

ж йому років† 
— П'ять. Привезла шуп 

мені сестра на останній 
тиждень, дуже мила дити-
на. То я з ним до кад5ете-
р%і на морожене. Він поку-
шае і не їсть. Шкода ли-
шити. То я з'їдаю і за ньо-
го. Прийду до ресторану, 
замовлю два обіди. Він 
ѓпій ледве дзьобне — треба 
докінгити. І так якось за 

і один тиждень, за один дур-
I ний тиждень — десять 
і фунтів, назад ... 

І так тяжко зідхнула, що 
мені `мало серце не трісло, 

j а їй шви в блюз" і... 
Все це герез брак досві-

{аў. 
На другий рік буде кра-

Фрвквія, ifla. 
Окружні збори відділів УНС. 

Окружні збори Відділів У-
країнського Народного Сою-
зу відбулися тут в неділю, 
36-го юзітня. Збори відкрив 
голова Окружної Ради п. Д. 
Чапітула. вітаючи прнявннх 
25 представників 12 відділів 
жпуги. Вія теж дав корот-
кий перегляд праці відділів 
шродовж останніх двох ро-
ов та їхнього теперішнього 
^тану. Крім того, теж пред-
ставники поодиноких відділів 
здавали звѓѓи з діяльності! 
днх відділів. В звітах підкрс-
олювано деякі труднощі в 
ариєднюваниі нових членів, 
і уваги на поворот дещо 
тяжчих часів щодо праці та 
іаробітків. На організаційні 
геми промовляв до прнявннх 
головний предсідник УНСо-
юзу п. Д. Галнчнн, пригаду-
ючи працю й величезні орга-
нізацінні, культурні та інші 
досягнення УНСоюзу в усіх, 
навіть нантруднішнх часах. 
Під час дальших промов і де-
^ат заторкнено цілу низку 
інших актуальних справ У. 
Н. Союзу, як придбання „Со-
юзівки", підготовку видання 
англійською мовою Енци-
кльопедії Українознавства й 
т. п. У висліді нарад вииесе-
но відповідні рішення щодо 
дальш'ої пралі місцевих від-
ділів. 

Чергові збори відділів ок-
руги рішено відбути в квітні 
наступного року в місті 
Сінклер, Па. 

О. Ќостюк. 

літак, тр-тр-тр-тр: — і за 
еотири години знайтися в 

j країні,.де цвітуть помаран-
; ѓі й всміхаються крокоди-
;лі. і 

Правда, буває гасом, лі-
так зноровиться і, замість 

, летіти просто в далину, по-
летить просто вдолину, але 
американці — народ ста-

‚тистиків: обрахували, що 
І літунських катастроф про-
I центово зовсім не більше 
І як залізнигих, і — спокій-
{но літають дальше. 
` Майбутні ситізени ще не 
дуже довіряють статистиці 
і переважно котять заліз-
ницею, а деякі не довіря-

,ють ні статистиці, ні влас-
(̀ ній кишені і копотять ав-
тобусом. 

j Колись, бувало, в старо-
му краю казали знайомі 

`до мізерного: 
І '—Лам би літом у гори! 
Напевно поправитесь ... 

А до занадто „поправлс-
}юго": 

'— Поїдьте літом у гори 
— приїдете як сірнигок!.. 

Тепер так само про Ма-
ялп. 

Маю одного знайомого. 
Поїхав по Маямі поправля- ще. 
тися. П'риїжджає — такий - Знайомому пораджу, щоб 
мізерний, як був. узяв з собою якусь дитину, 

— Ов. кажу, щось Ма- " пані Олі, щоб їхала туди 
ямі н#.послужилоЃ й назад`"^— автобусом. 
— Послужило, три фун- Гвлакткш Чіпка 

Ню Йорќ, неділя, 7. червня 1953 р. 
заля Літературно Мистецького Ќлюбу 

149 Second Avenue, New York Сйу. 

КОНЦЕРТ СКРИПАЛЯ 
В О Л О Д И М И Р А Ц І С И Н А 

прн фортепіяні Вадим Кіла. 
програмі: Гріѓ, Ляльо, Сен-Самс, Фоменко, 

Паганіні, Крайслер та інші. 
Ч{ Початок год. 8. ввечорі 

в 

П І Д У В А Г У 
Книгарням, Гуртівням та Покупцям! 

ІМ'ЯНИНИ? ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ? 
ОДРУЖШНЯ? 

Fie турбуйтесь, як привітати Ваших близьких 
У „Свободі" на ці вс) нагоди с вже привітальні 
картки з українськими написами. 

Ціна картки — 10 цт. 
"SVOBODA", 81-83 Grand St., jersey City 3. N. J. 

КІМНАТИ ДО ВИНАИМУ 
НА ЧАС ВАКАЦІЙ 

в ГАРНІЙ ГІРСЬКІЙ ОКОЛИЦІ, 
НАД РІКОЮ DELAWARE. 

По інформації зголошуватись: 

М- ХОМАНЬЧУК 
CLEANING STORE 

433 East 6!h Street, New York City 
— ^ 4 

gaEaataeataEflaqgaCTragtatataguarnrnraca 

І ЗАКІНЧУЄМО ДРУН ф) 

ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 

Ціна її в продажі буде $15.00 
Ще тепер можна замовити дешевше, тобто за $13.00 
Можна прислати тепер $7.00 а $6.00 заплатити 
при відборі книги. 
Користайте з нагоди, заощадѓѓь $2.00 і придбайте 
цю дорогоцінну книгу. 

Замовлення посилати до видавництва: 
UKRAINIAN BOOK CLUB LTD. 

83414 M a i n Street, Winnipeg, Man., Canada 
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ДРУКУЄТЬСЯ. 
Хто бажас ‚можемо васла-
тн проспект а докладним 
описом ціѓї книги. 

тДраВТШИ И'В-Ц 'б W Ц ЇЎ'Й ВІЃВ ^і-А^ді==адг^жгет=п=з^^ а У-А-ТЇ-ІИМГЬ 
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УКРАЇНСЬКИЙ ВІДДІЛ ПРИ ЦЕНТРІ 
СХІДНІХ СТУДІЙ В МАДРІДІ 

Від січня 1952 року існує 
прн Центрі Східніх Студій 
(ЦЕОР) в Мадріді (Еспанія) 
Український Віддиі ЦЕОР, це 
єдина наукова установа в Ес-
паніі і на всі країни еспансь-

нагоду навчитися украшсь-
кої мови і простудіювати не-
одну українську проблему. 

Го'ловою Українського Від-
ділу с інж. Андрій' Кішка, 
який теж дас йому значил-

коі договірної мови, що зай- фінансову допомогу. До ча-
Мавться досліламн східньо-ев- -су створення Українського 

у Західній Україні, де мав 

ропснськн`х питань. В Центрі, 
крім ссланців, співпрацюють 

‚українці, словаки, москалі. 

Відділу в ЦЕОР працював 
тільки один український спів-
робітник. Тепер там працює 

мадярќ та інші. Днрсќтором і чотири українці (крім голо-
ЦЕОР п відомий приятель'ви) та є надія, що їх число 
Українців о. Яків Морільо. можна буде побільшити. Кож-
Т. І. — Ві 
Східнќої Цер 

кою мовою. Співробітники 
Українського Відділу помі-
щують в ньому свої статѓі і 
рецензії на прислані україн-
ські книжки. За минулий рік 
появилися такі книжки укра-
їнськнх авторів (подаємо хро-
нологічно; Л. Мартюк: ..Нн-
щеннл української літерату-
рн під большевикамн", Б. 
Цимбалістнй: „Совєтський че-
ловск — міт і дійсність", А. 
Кішка: „Отець Журден", Л. 
Полтава: ‚.Коли викрадають 
хреста". — Цього року вже 
появилася стаття д-ра Д. Бу-
чннського: „Іван Франко та 
сспанська література". Інша 
стаття цього ж автора готова 
вже до друку. Вона з'ясовує 
значення появи Острозької 

ІНТЕГРАЦІЯ НОВИХ ШІҐРАНТІВ вказівки по різним питанням Обслуги нових Іміґрантів, ре-

- — ` 

Іін знавець питань і ний із співробітників працює ї " 3 8 9 " - - 1 

її і uon ouninri. T„unm mr. „inun :Бібли, якої примірник нахо-
Церкви та автоь І наД якоють темою, що відно- ; r ^ 

диться в Еспанськш Нацю-
нальній Бібліотеці. ' Крім 
статѓей друкувалися в „Орі-
снте" рецензії книжок про ук-
раінські проблеми, що поягви-
лися в останніх роках укра-
їнською або чужими мовами 
(Енциклопедія Українознав-
ства, Історія України — Ме-
нінга. Науковий Збірник УВУ 
та ін.). 

Деякі співробітники Укра-
їнського Відділу починають 
дописувати теж до інших ес-
панських журналів. Старан-
ням ЦЕОР кожного місяця 
відбуваються сходини спів-
робітників Центру та запро-
шених гостей, на яких чита-
ються реферати. В місяці бе-
резні ц. р. співробітник Ук-
раїнського Відділу Б. Цнм-
балістий мав доповідь яа ес-
панськн на тему: ‚‚Марксист-
ська псевдо-релігія і пробле-
ма людини". 

Про працю Українського 
Відділу, тижневик „Сіґно" 
писав так: „Український Від-
діл найбільш активний та ви-
конус свою вартісну роботу 
за своєю окремою програ-
мою" .̀ 

При ЦЕОР існує фахова 

автор 
`численних наукових публіка-1 ситься звичайно до актуаль-
Цій на ці теми. До друго ї ! н о г о питання з українського 
світової війни він перебував життя. Цього року вже бу-

- ў.'^ - ідуть закінчені кілька науко-
^ ^ — і вих праць, як: „Українська 

І) Д А Х ‚література під Совстами", 
„Історія України", „Совстсь 
ке виховання та його вплив" 
тощо. Автори пишуть свої 
праці сспанською мовою, а 
деякі теж українською. Під 
готова кількох самостійних 
праць сспанською мовою зба-
гатнть нашу наукову літера-
туру в чужих мовах. 

ЦЕОР видає по еспанськи 
свій квартальник „Орієнте", 
що є до деякої міри відзерка-
ленням діяльносте Центру. 
Цей квартальник є, мабуть, 
єдиним цього роду сспансь-

ІІА ПРОДАЖ 
МОЛОЧНА ФАРМА 
ї ї ў акрів землі, мурований дім. 
2в"штук худоби та фармсрські 
приладдя. Віддалена 8 миль 
від". Saratoga Springs. За інфор-
мацілмн пишіть: 

STEVE DUDIC 
R. F. D. 1, Stfflwater, N. Y. 

БАР-ҐРШ 
в дуже доброму положені прн 
2-ій Евеню в Ню Иорку. Про-
дасться а причини недуги. 

Кличте від год. 3-6 всч. 
Tel. OR 3-8971 

П О Т Р І Б Н О 
ДЯКО-ВЧИТЕЛЯ 

провадити церковний хор , 
школу, та другі дяко-вчи-
тельські обовя'язки. Платня 
добра, згідно з умовою. 

Зголошсння слати до: 
ST. PETER and PAUL 

UKRAINIAN 
ORTHODOX CHURCH 

60 Arbor Street, 
Lyndora, Pa. 

Видання Творів 
Тараса Шевченка 
Українського Наукового 
Інституту Варшава-Львів 

Томи 2. З. 4, в, 7. 8, 9. 10, 11. 
12. 14. 15, 16. 

Книжки в ді'жо добрім стані. 
Ціна $75.00. 
Голоснтнсь 

J. G. — "SVOBODA" 
83 Grand Street, Jersey City 3, N.J. 

Минулого тижня видано по-
відомлення про план праці 
відділу для інтеграції нових 
іміґрантів при Раді Суспіль-
ної Опіки та Здоров'я в Ню 
Порќу, який недавно розпо-
чав свою роботу на коштіі, 
одержані від Східньо-Евро-
пейського Фонду, підтримува-
ногр Фундацією Форда. 

Спеціальний- одноріч н н ШЛ 
плян передбачує обслугу но-
вих іміґрантів, яка склада-
тиметься з різних видів де-
помогн організованої на під-
ставі обслідування їх наніс-
тотніших потреб, а саме: 

Вказівки потребуючим у 

бібліотека, в якій чимало та-
. нож українських книжок. По-
j бажане, щоб українські 'вн-
давництва присилали по од` 

і ному ‚примірникові своїх ви-
дань. Вони не тільки збага-

I тять Український Відділ, про 
них теж появляться рецен-_ 
аії в ‚‚Оріснте". До читальнії 

і ЦЕОР приходить коло 50 
j українських часописів і жур-
налів. Як відомо. Українсь-

і кий Відділ прн ЦЕОР створе-1 
J но за ініціативою інж. А. 
Кішки. ' 

Донедавна на еспанському, 
тсрені про українців малої 
хто знав. Тепер малий гурті 
українських інтелектуалів і. 
кількадесять українських сту-
дентів змагають, щоб проло-
митн першу стіну незнання 
на Піренейському півострові. 

Адреса ЦЕОР така: 

'Centro de Estudios Orientales, 
117 Conde de Cartagena, Mad-
- rid, Spain, Europe. 

І Чапѓайте українські книжка 
ft газети, бо часте читаная 

! веде до просвіта, а просвіта 
' — це силаі 
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ФАРМИ, ДОМИ, 
БИЗНЕС0ВІ МІСЦЯ 

НА ПРОДАЖ 
1. Само-услужна споживча крамниця („ґросер-

ня"), делікатессен, м'ясарня — з тижневим о-
оборотом понад $3,500. 

2. Молочна фарма з 150 акрів, дім з 10 кімнат, 
всі удогіднення, 40 штук худоби—ціна $29,500. 

3. 125 акрів, дім з 6 кімнат — повна ціна $3,900. 
4. 25 акрів, дім з 6 кімнат при головнім шляху, 

переходить омнібус —. Ціна $7,500. 
5. 80 акрів, овочева й молочна фарма, два доми, 

— ціна $16300. Потрібно тільки $700 завдатку, 

?сшта -По $75 місячно. , 
4 акрів,, дім з б кімнат, одна корова — $8,500. 

7. 8 акрів, малий новий дім прн головнім шляху, 
автобусова лінія, басейн до купелі — $6,500. 

8. Вар 'і харчівня при головнім шляху з домом 
— $18,500. 

9. 5 акрів, дім з 4 кімнат в селі — повна ціна 
S2.900. 

10. 5 акрів, дім з б кімнат, всі удог'іднення—$5,500. 
11. Ґросерня в дуже добрій секції з мешканням 

— 3,900. 
Масмо багато інших підприємств в місті й на селі. 
Пишіть по вільний список або заходіть до бюра. 

STEPHEN 0. SATZEWICH 
Real Estate A General Insurance 

32 EAST 7th STREET, NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 3-0713 
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годинники 
і ПОРТФЕЛІ 

Великий вибір портфе-
ліп європейського зрая-
ќа. Виріб власно! фабрн-
і;и. Правдива шкіра. На 
бажання вяснласмо ка-
талоги. Представництво 
на ЗДА швайцарськнх 
хронометрів „Штопер". 
Годинники на 17 каменів 
-л , 18-кнратового золота. 
Ціна $53.00. Для внпро-
Повувшімя даються на 
три дні. Можете писати 

^"^" по-українському. 

JOHN PAUZERS 
115 West G3rd Street. New York 23, N. Y. 

SU 7 1698 

І УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА I 
% РОБІТНЯ В НЮ ИОРКУ І 

1 Roman KUSSOFF1 
^ 41 W. 57th STREET (5th Floor), (між 5 A 6th Ave.) 2 
(І NEW YORK CITY Z 

Коли задўмўете справити нове футро, перемоде- 3) 
лювати, направити, або дати до схову, так порадь- ч̂ 
теся в цій справі з досвідченим сќірником Романом ^ 

(І Кузгвом. Він напевно подбає, щоб ваше футро, ѓУ 
джакет чи ковнір були зроблені по найновішим У) 
фасонам, солідно та з найкращих матеріалів. ђ) 

Ціни приступні. І) 
Інформації на телефон: PLaza 9-4238. s5) 

ЗНАНИЙ БВРОНЕПСЬКИН ЇОИКЛІІ'ІШП М А Г А З І Ш 

Kars Jewelers 
Властитель ОЛЕКСАНДЌР БРАНДТ 

218 Е. 14th St . (поруч в кінсітеатром Jefferson) 
New York З, N. Y. Tel. GRamercy 3-5875 

Годинники иаврізнішнх відомих швайцарськнх марок. 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГОДИННИКІВ: 

OMEGA — LONGINES — DOXA — CYMA;. 
ОКРІМ ТОГО НА СКЛАЃЃД Є PAUL BUHRE, TISSOT ft UfcnL 

НАЛГЛВА НАЙСКЛАДНІШИХ ГОДИННИКІВ. 
МАЄМО ІМПОРТОВАНІ З ШВАПЦАРП ЧАСПНІИ. 

ТАКОЖ ВИКОНУЄМО УСІ НАПРАВШІ ГОДИННИКІВ. 
Всі напрввкн провірккггься на electronic watciljnaster mach. 

ПИСЕМНА ГАРАНТІЯ. 
НАПРАВА, HEPFJPIBKA І ЗАМОВЛЕННЯ 

на ювелірні вироби зі золота, плятини й срібла. НА СКЛАДІ Є У ВЕЛИЧЕЗНОМУ ВИБОРІ; 
бриляптові перстені, ковтки, браслети, ланцюжки, хрестики. 
Шлюбні перстеяі а червового золота вагою 14—18 каратів. 

Н И З Ь К І Ц І Н И . 
Слухайте нашу радіопередачу в неділі від 8 до 9 ранку. 
В п'ятницю від 7 до 8 веч. Передачі F.M.-92.3 мегациклів. 

В суботи від 1 до 2 дня на станції WHOM 1480 кс. 
Розмовляємо по-українському. 

Бажаючим, усі товарі продаються на сплату до 18 місяців. 
Звертайтесь до п. Олександра БРАНДТА. 

Усе виконується н̀а місці. 

найд енні установ, що можуть 
дати їй допомогу відповідно 
до їх потреби. Безпосередні 
персональні поради подавати-
муться новим імігрантам та 
національним групам їх рід-
ною мовою, щоб вони пізна-
лн, які агенції можуть їх кра-
ще обслужити. 

Бюро підшукування праці 
допомагатиме новоприбулим 
знайти працю відповідно до 
їхньої освіти, практики та до-
свіду, використовуючи при 
цьому існуючі `агенції посе-
редництва праці. 

Освіта, відпочинок та. гру-
пова праця. Цей вид обслу-
ги передбачає інформування 
новоприбулих про можливос-
ті розваги й відпочинку та їх 
використання. ПлянуєтьсЯ-та-
кои; використання нагод` ДЛЯ 
культурного та соціального 
пзаомнообміну поміж ново-
прибулими та американським 
громадянством. Передбачасть-
ся організація науки англій-
ської мови та інших курсів. 

Цей проект був створений 
головне для тих новоприбу-
лих. яких с найбільше і які 
такої допомоги найбільше по-
требують, а саме, для білору-
синів, росіян, українців та ін-
шнх утікдаів з країн за за-
лізною заслоною. 

До персонального складу 
входять: 

її. Бдна Віч, начальниця 
відділу, скінчила Школу Со-
ціяльвої Опіки прн унівсрсн-
уеті в Шікаґо. Перед тим очо-
лювала оріснтаційну програ-` 
му в таборах переміщених 
осіб у Німеччині, організова-
ну Американськими квейкра-
ми. Ще раніше була помічня-
цсю директора Амернкансь-
кого Червоного Хреста в 
Японії та Філіппінах. 

П. Френсіс Батлер — кон-
сультантка в справах розшу-
ку праці. Мас велику практи-
ку та досвід у цій галузі. Те-
пер вона с на відпустці від 
Ню Иоркської Стейтової Бір-
жі Праці для робити тут. Во-
на працювала також для пе-
реміщених осіб в Америці та 
закордоном при Раді Світо-
вих Церков. . ' 

П. Раїса Чл'енова завідує 
відділом соція'льпого забезпс-
чення здоров'я, дас поради й 

і направляс. до відповідних 
установ для їх полагодження. 
П. Членова покінчила Школу 
Суспільних Наук при Колюм-
бійському Університеті. Про-
тягом десяти років очолюва-
ла від^л соціяльного забез-

оргашзованого минулвм лі-
тбм. Тепер туди ввійшли 
представники від багатьох на-
пДональнвх організацій міста 
Ню Иорку для спільної пра-
ці з персоналом відділу. Не-
велнку групу дорадників від 

печення і здоров'я цілого лі-, діл у очолює д-р Дай Додсов, 
карського департаменту прн директор учбової та дослід-
Презбітаріянськім Шпиталі в ницької секції і професор пе-
Ню Иорку. дагогії при Центрі Вивчення 

Відділ шукас тепер досвід-' Людських взасмновідно с и н 
ченнх працівникіа. що зна-іпію Ню Иоркському універ-
ють різні'Мови, щоб заповни-1 снхеті. 
ти всі потреби місця. Тепе- И Л̂ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ.̀%ЛЛЛ 
рішній склад ̀ працівників від-
ділу складається з людей, що 
знають російську, українську, 
німецьку та польську мови. 

Цей відділ є до деякої міри 

НА-ХВОРИХ СТУДЕНТІВ 
' Замість квітів на домовину 
нроф. Василя Ратнча $20 на 
хворих студентів в Европі пе-
реслала родина КнсДлевсьішх і 
Я. Ткача. 

продовженням Комітету я м і і ^ ^ м у ^ п л м ^ ^ 

f 'У` 
З` сумом повід омлясмо, що дня ЇІ. травня 1953 р. від їй-

шов від вас передчасно наш невтомний співробітник 

ВАСИЛЬ РАТИЧ, 
Оуішгнй старшина УСС І учасник визвольнќу змагань, не-
гірівняинй пиховияк молоді ма становніці Інспектора, дн-
))сктора і професора гімназій та учительських семінарій в 
Рогатині Й Байройгі, член „Учительської Громади" І НТШ, 
громадський діяч і оргаиЬатор відділу УКК в Ню Вронс-
віку. 

Похорон відбудеться я суботу, 16. травня в 10:30 з ѓр. 
кат. Церкви я Ню Бронсвіку, Н. Дис (Plum St) , на який 
запрошуємо все Громадянство. 

УЧИТЕЛЬСЬКА ГРОМАДА. 

П Р А Ц Я 

Пошукується 
НІЧНИХ ПРНВИРАЛЬНИЦЬ 

Голоснтнсь між 1-5 год. по 
полудні. 

15-25 WHITEHALL STREET 
(near Sooth Ferry) 
NEW YORK, N. Y. 

Room 210 

ПОТРІБНО ДРУКАРЯ, 
молодого або старшого. За 

ін формаціями пишіть: 
Liberty Commercial Co. 

437 East 9th Street 
New York, 9, N. Y. 

" Р О З Ш У К И tv 

Пошукую сипа КОСТЯ ШОВ-
КОПЛЯО з Деркач, того ж р-ну. 
Харк. Обл., який до закінчен-
ия війни перебував коло Лін-
цу в таборі полонених Сѓ. Ва-
лонтян, Німеччина. 

HNAT SHOWKOPLAS 
2 Madison Street, 

Trenton. N. J. 

AHHA ПЕТГИШНН шукас ся-
на ОЛЕКСАНДРА (Сяха) ПЕТ-
РИШИНА, абітуріснта Д е р -
жавяої Гімназії `в Ярославі, Га-
личина. Хто знав би його міс-
це перебування, (прошу ласкаво 
повідомити н'а подану адресу: 

ANNA PfcTRYSHYN 
44 Woodbury St̂  Rochftter, N.Y. 
Канадіяські укр. часописи про-
шу про передрук. 

УВАГА! ГРОМАДЯНИ! 
DUNLEY HAT SHOP 
1-1 Saint Mark's Place 
NEW YORK, N. Y. 

мас на складі НОВІ КА-
ІІЕЛЮХІІ по найнижчій 
ціні, — соломині, від 
$1.95, вгору та з панами. 
Дальше пригадуємо, що масмо відділ МУЖЕСЬКОІ ГА-
ЛЯНТБРП, а саме: першої я кости сорочки, з короткими 
рукавами, знаної марки: "1AYSON" від $1.35 вгору та до-
и(евики. — Просимо зайти Г переконатись про високу якість 
матеріялу та низьку ірабрнч. ціну! Говоримо по українськн. 

Слухайте наші оголошення по радіо- програмі п. Мсль-
ннка кожної неділі між 7-8 год. рано на хвилях 1480, (стан-
Щя WHOM). 
Отворено щоденно до 8:30 всч., в п'ятниці 1 суботи до 10:00. 

DUNLEY HAT SHOP 
14 SAINT MARK'S PLACE, NEW YORK CITY 

(lor 8. иуя^ Between 2nd 4 3rd Avenues) 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

OR. 7-8951 
КУРСИ МЕХАНІКІВ 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараймося для Вас про 
сґзамін Лайсенсу. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк-
ціі в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, BE-
ЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. Інструк-
тори фахівці. Залож. в 191в. 
L TYCHNIEWICZ, директор 

M E T R O P O L I T A N 
A U T O S C H O O L 

155—2nd Ave., близь. 10th St 
NEW YORK CITY 

g - ,- ,- - - — - ^ z z ^ 
ПРО НАШУ ИИНУВШИНУ 
дітям, юнацтву 1 дорослим 

оповідає цікава книжка 
А. ЛОТОЦЬКОГО 

КНЯЖА СЛАВА 
Багато ілюстрьвана книжка. 

що мас 198 сторінок, 
коштўе дише $1.00. 

Замовляйте в „Свободі": 
"SVOBODA" 
P.O. BOX 346, 

JERSEY CITY 3, N. J. 

З сумом повідомляємо всіх`УСС-ів, що " 

проф. Василь РАТИЧ, 
б. старшина Українських Січових Стрільців, помер 
нагло в середу, 13. травня 1953 в Меточен. 

Похорон відбудеться в New Brunswick, N. J., в 
суботу, 16. травня 1953, з похоронного заведення 
Gotten, Plume St. (біля церкви) в 11-ій год. Служба 
Божа в українсько-католицькій Церкві, 66 Plume 
St., в New Brunswick, N. J. 

Краєвнй Кіш Братства УСС в ЗДА. 

#ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ# 
ЩАДІТЬ ГРОШІ! 

Заки закупите' авто на сплати 
зайдіть по безплатні інформа-
ЦіІ до: 

WILLIAM CHUPA 
33 SL Mark's Race (Е. 8th Street) 
(bet. 2—3 Ave.), New York City 

Tel.: ORegon 4-5340 

Ю В Е Л І Ѓ 

ОСТАННІ ВИПУСКИ 
УКРАЇНСЬКИХ 
ПЛАТІВОК 

„ С Т І Н С О Н " 
в - J J S ^ m r будуть приємним від Вас 
I ^ I X N S U X V ПОДАРУНКОМ 
Г 8 С 0 Г и $ для Ваших приятелів і рідних. 

1-11—Згода, вальс, українсь-
ка оркестра. 
Кохання, вальс, украів-
оька оркестра. і 

142—ЇІопуррІ, з українських 
народніх пісень. 
Попуррі, часть друга, 'з 
укр. народніх пісень. 

143—ЗКеичеток - бреячячок, 
вародяя пісня наспіва-
на хором.. 
Дощик ‚співас Е. Смо-
ленська з хором. 

144—Ой не рости кропе, на-
родн.ч пісня, наспівана 
хором. 
Та болять ручки, та бо-
Лять - ноѓн, хор банду-
ристів. 

Не ламається (прн нормальнім вживанні) 
Постачання по всіх країнах'. Домагайтесь повного ЌА' 

ТАЛОГА українських і російських плит СПНСОНА в ная-
блнжчів крамниці, або пишіть за ними до: 

UNION SQUARE MUSIC. Inc. 
27 UNION SQUARE WEST. NEW YORK 3, N. V. 

В суботу зачинено. 

136—їхав козак, народи я піс-
ня наспівана хором. 
Степи з оркеетрого спі-
вао А. Крівшина. 

137—Ой на горі та сухий ду-
бик, народня пісня на-
співана хором( 
Що з під дуба асленого, 
наспівана хором. 

138—Зібралися всі бурлаки, 
наспівана хором. . 
Гайдамака, в а с півана 
хором. , 

-По старому, Інструмсн-
тальна. 
По шлюбі, інструмсн-
тальна. 

140—Чумацька пісня, наспі-
пана хором. 
Вдовиця, наспівавќ І. 
Паторжннським 

139-

CHARLES cv CHARLES 
191 Ave. В, Corner 12th St 

New York S, N. Y. 
Telephone: CA: 8-1889 

Годинникар і іовілер від 1905 p. 
Агенція на гарні швайцарські 
m американські годинники та 
біжутерію. Врю працю викону-
сться у влаоаій робітні. Один 
рік гарантії.' ' ' - . 

ВУЙКІВ і КОПЕЦЬ 
ШДІІА УІСРАШСЬКА КУШНІРСЬКА ФІРМА 

виконус на замовленн елеґантні футра. 
Найновіші фасони ї досконалий ґатунок шкурок 

— це запорука задоволення вашої клієнтелі. 
ПРОСИМО ЗАЙТИ І ПЕРЕКОНАТИСЬ! 

Переробляємо всякого роду футра, — жакети, 
нагорткн й подібне. 

Адреса фірни: 
WUJKIW А К0Р1ЄС, INp. 

1U-115 East 7th Street, New York 9, N. Y. 
(Між 1-ою й „А" Евнями). 

Телефон: SPfuig 7-8710 
Краинидя відчинена кожного дня від год. 9 райку 

до 7:30 вечора, — а ў четвер до год. 9 вечора. 

Ч и М МИНИ 

ТАРЗАН, ч. 3070. Смертельи а сторожа. 

, . ч лг ^ ЗИЖмГ^ 7Z— 

W.w 'І. Я'Ь 

' ' saS^N А5 LITTLE 
‚ ^ ‚ ^ ? - NKIMA 6РЕС? 
к ^ З OFP THKCnJGH 

Коли мала мавпа поспіша-
ла крізь дерева, Тарзан звер-
нув до річки. 

Він плив, не кваплячись, 

^ ` THE TREES. 
^ - . TAKZAN 
^ ^ O ^ K N E P 

^ Т О Т И Е 
RIVEK. 

%%$т 
ANP A S НЕ NEAC^P ТНЕ 
BANK,TVK) G(?EAT EYES 

WATCHEP HIM HUNGKILV, 
UN3LINK1NGLV, FEOW BEHINP 

THE LOW FOLIAGE. 

та досліджу'вав чоловий бік 
скелі і густе листя, що зви-
сало та дійсно заслонювало 
маленький виступ берега у 
підніжжя скелі. 

І коли вія зближався до 

берега, двос великих очей 

" '" — шьяш^ь.0ш mm і їй — і 
EVer^reen ^4450 

F І L L 
YOUR BINS NOW 
Spring Prices In Effect 

M A P L E 
Coal ft Coke Co. 

antracjtt FUEL OIL Wfuminouh 
OIL BURNERS 

SALES it SERVICE 
72-74 Bo'jc Street 

BROOKLYN 22, N; Y. 
Федько Кудлаї;. 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ІАННМАСТЬСЯ ПОХОГО" 
НАМИ В СТЕНП 

N E W ^ R S E Y 
іџяи вршяувві ДЛЯ wctx 

обслуга чесма І иайхршпд. 
У випадку смутку џ родині 

і як 
І а і 

129 GRAND STREET, 
cor. Warren Street, 

JERSEY CITY 2, N. J. 
TeL HEndereon 4-5131 

ІВАН БУНЬНО 
УКР. П О Г Р Е В Н И К 

Ьіряджус по гробам в 
по піа! так-ивзькШ $ І С А 

Обслуга чесна І найхраща 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker 

6c. Era balm er 
437 EAST 5th STREET 

New .Yorfr City 
Dignified funerals as low as 

$150. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

жадібно його спостерегаля, 

навіть не моргнувши з-за 

низького лястя. -_ . . 

"', "'' ' . ' . ```- ^ ` ` ' к" 
``^`ѓ.:--'--"':. ` їй: ' ` ` `-^'-':ГА^!У: 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕВНИК 

Зажинається похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK і околиця 
І контрольована темпгря-
rypa. Модерна каплніщ 

до ужитку даром. 

P E T E R . J A R E M A 
. 129 EAST 7to STREET, 

NEW YORK N. Y. 
TeL: ORchard 4-256S 


